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Em 2018, pelos menos 14 senadores disputaram o governo de seus 
estados, quando havia duas vagas à disposição. Trezes deles foram 
eleitos, exceto João Capiberibe do Amapá, que nem concorreu. 
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O direito à COECV
CHICO GONÇALVES
Professor do Departamento de Comunicação 
Social da UFMA e secretário de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular do Governo do Maranhão. 

5 dicas para se 
proteger de gripes

 e resfriados
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Autonomia suprema
OSMAR GOMES DOS SANTOS 
Juiz de Direito da Comarca                               
da Iha de São Luís

Campanha da fraternidade  gera 
divergência entre grupos da Igreja
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9 em cada 10  
pessoas estão 
endividadas 
em São Luís

Punição ao desvario

E N T R E V I S T A

Minha Casa 
Melhor vai 

beneficiar 45 
mil famílias

Secretário de Estado de Gover-
no, Diego Galdino, explica o novo 
Projeto que faz parte do Programa 
Cheque Minha Casa. PÁGINA 3

CARLOS GASPAR 
Presidente da AML 

A minha 
morada-interina

Justiça  já tem
54 denúncias 

de “Fura Filas” 
no Maranhão

PÁGINA 11

35 anos  da Academia 
Maranhense de Letras Jurídicas
JÚLIO MOREIRA GOMES FILHO 
Advogado, Presidente da Academia Maranhense de Letras Jurí-
dicas, Presidente do Conselho da Comunidade Luso Brasileira 
do Maranhão, Conselheiro Seccional da OAB/MA

Como Financiar o 
Auxílio Emergencial
JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA  
Economista

EFEITOS DA PANDEMIA  42% das pessoas rela-
taram alto consumo de álcool

 A polêmica em acolher todos 

PÁGINA  10

V A C I N A 

PÁGINA 11

E C O N O M I A

A interpretação do texto-base da campanha “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” ganhou  posicionamen-
tos variados de pessoa tanto de dentro quanto de fora da Igreja, ao reprovar a “negação da ciência” durante a pandemia de 
Covid-19, criticar a atuação do governo federal no combate ao coronavírus e igrejas que não respeitaram o distanciamen-

to social. Além disso, o documento citou números da violência contra mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBTIQ+.
PÁGINA 9
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Acordo entre governo e parlamentares retira a proposta do marco fiscal a ser
apresentado ao Congresso na próxima semana

Tra mi ta ção ace le ra da

SERVIDORES

Congelamento do salário
fora do marco fiscal

P
a ra ga ran tir ce le ri da de na re- 
to ma da do au xí lio emer gen ci- 
al, o go ver no fe de ral de ve en- 
xu gar as me di das de ajus te fis- 

cal que fo ram so li ci ta das co mo con- 
tra par ti da ao be ne fí cio e edi tar uma
me di da pro vi só ria li be ran do o au xí lio,
com va lor de fi ni do, as sim que es se
“mar co fis cal” for apro va do pe lo Con- 
gres so. O trâ mi te po de li vrar os ser vi- 
do res pú bli cos de no vos con ge la men- 
tos sa la ri ais e cor tes de jor na da nes te
mo men to e foi acor da do, on tem, com
os lí de res do Se na do, que da rá iní cio à
vo ta ção das me di das de ajus te fis cal
na pró xi ma se ma na.

O “no vo mar co fis cal” foi acer ta do
pe lo mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, com os pre si den tes do Se na- 
do, Ro dri go Pa che co (DEM-MG), e da
Câ ma ra dos De pu ta dos, Arthur Li ra
(PP-AL). E bus ca mos trar ao mer ca do
que, ao mes mo tem po em que fa rá
uma no va ro da da de gas tos com a aju- 
da aos mais vul ne rá veis, o go ver no
tra ba lha rá em me di das de ajus te das
con tas pú bli cas. A ideia é avan çar
com as Pro pos tas de Emen da à Cons- 
ti tui ção (PECs) Emer gen ci al e do Pac- 
to Fe de ra ti vo, mas ha ve rá ajus tes pa ra
ga ran tir que a vo ta ção des sas pro pos- 
tas se ja rá pi da e que o au xí lio pos sa
ser pa go já em mar ço. A prin cí pio o
va lor se rá de R$ 250.

Re la tor das du as PECs, o se na dor
Mar cio Bit tar (MDB-AC) dis se que es- 
se ajus te co me ça pe la uni fi ca ção das
pro pos tas em um úni co tex to, que de- 
ve ser apre sen ta do até se gun da-fei ra.
“De ve ser apre sen ta do um tex to só. O

fun da men tal pa ra o país é que a gen te
dê um si nal com ple to. É uma mo e da
de du as fa ces. Apre sen ta uma so lu ção
a mi lha res de bra si lei ros que não têm
o que co mer, por que as pes so as pre ci- 
sam ain da da aju da do Es ta do, ao
mes mo tem po em que si na li za, con- 
cre ta men te, pa ra a re to ma da da agen- 
da pa ra a qual o pre si den te Bol so na ro
foi elei to”, afir mou Bit tar, que con ver- 
sou so bre o as sun to com Gue des, Pa- 
che co e Li ra, on tem.

Es se tex to úni co de ve tra tar ape nas
do que é es sen ci al pa ra a apro va ção
do be ne fí cio aos mais vul ne rá veis,
evi tan do pon tos po lê mi cos que po de- 
ri am em per rar as dis cus sões e atra sar
a vol ta do au xí lio emer gen ci al. Por- 
tan to, po dem ser dei xa das de la do
me di das co mo o con ge la men to do sa- 
lá rio dos ser vi do res pú bli cos — pro- 
pos ta que cons ta do tex to ori gi nal da
PEC Emer gen ci al, mas so fre re sis tên- 
cia do fun ci o na lis mo pú bli co e de
par te do Con gres so e, por is so, de ve
ser de ba ti da ape nas em um se gun do
mo men to, de mais fá cil ne go ci a ção.

“O go ver no adi an tou, por meio do
seu lí der, que vai en xu gar pon tos mais
po lê mi cos. Tra zer de oi to pa ra qua tro
áre as, con cen trar ba si ca men te na
ques tão fis cal, sus ten ta bi li da de da dí- 
vi da, re gra de ou ro e aci o nar as res sal- 
vas. En xu gar o pro ces so pa ra que a
gen te pos sa vo tar”, con tou o lí der da
Mi no ria no Se na do, Je an Paul Pra tes
(PT-RN), após a reu nião de lí de res do
Se na do. “Al gu mas coi sas se rão de si- 
dra ta das, dis se ca das, pa ra fi car só o
que é ne ces sá rio pa ra ter o au xí lio

emer gen ci al”, acres cen tou.

Mar cio Bit tar não fa lou so bre o mé- 
ri to das Pro pos tas de Emen da à Cons-
ti tui ção. Po rém, afir mou que o im por- 
tan te é que “al gu ma coi sa das PECs”
vol te pa ra a pau ta, após reu nião no
Mi nis té rio da Eco no mia. Je an Paul
Pra tes ex pli cou que, ao re ti rar os pon- 
tos po lê mi cos, se rá pos sí vel fe char
um acor do pa ra que a tra mi ta ção se ja
ace le ra da e a no va PEC se ja apro va da
na pró xi ma quin ta-fei ra no Se na do,
pos si vel men te em pri mei ro e se gun-
do tur nos. Des ta for ma, a pro pos ta já
po de ria ser vo ta da na se ma na se guin- 
te na Câ ma ra, ga ran tin do a vol ta do
au xí lio emer gen ci al ain da em mar ço.

O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li- 
ra, re for çou o com pro mis so de pri o ri- 
zar es sa agen da, ape sar da pri são do
de pu ta do bol so na ris ta Da ni el Sil vei ra
(PSL-RJ), que tem mo vi men ta do a Ca- 
sa nos úl ti mos di as. “As pau tas tra ça- 
das pe lo go ver no fe de ral, pe la Câ ma ra
e pe lo Se na do con ti nu a rão fir mes,
sem obs tá cu los, pa ra que a dis cus são
e a apro va ção acon te çam o mais ra pi-
da men te pos sí vel”, afir mou Li ra. 

Con fir ma da a apro va ção do mar co
fis cal na Câ ma ra e no Se na do, a vol ta
do au xí lio de ve ser con fir ma da por
meio de uma me di da pro vi só ria, se- 
gun do in for mou o lí der do go ver no no
Se na do, Fer nan do Be zer ra Co e lho
(MDB-PE), aos de mais lí de res par ti- 
dá ri os. O au xí lio se rá fi nan ci a do, por- 
tan to, por meio de um cré di to ex tra or-
di ná rio.

AUMENTO DE COMBUSTÍVEL

Bolsonaro promete mudanças na Petrobras

O VALOR MÉDIO DO LITRO DA GASOLINA SERÁ DE R$ 2,48, ALTA DE 10,2%, APÓS REAJUSTE DE R$ 0,23.

O pre si den te Jair Bol so na ro cri ti- 
cou, na noi te des ta quin ta-fei ra
(18/02), du ran te trans mis são de li ve
se ma nal, o re a jus te do pre ços dos
com bus tí veis, anun ci a do mais ce do
pe la Pe tro bras. A par tir des ta sex ta-
fei ra (19), o va lor mé dio do li tro da ga- 
so li na se rá de R$ 2,48, al ta de 10,2%,
após re a jus te de R$ 0,23. O pre ço mé- 
dio do di e sel se rá de R$ 2,58, de pois
de au men to de R$ 0,34 por li tro – uma
ele va ção de 15%.

“Te ve um au men to, no meu en ten- 
der, e vou cri ti car, um au men to fo ra
da cur va da Pe tro bras. Dez por cen to
ho je na ga so li na e 15% no di e sel. É o
quar to re a jus te no ano. A bron ca sem- 
pre vem pa ra ci ma de mim, só que a
Pe tro bras tem au to no mia”, jus ti fi cou.

“Não tem quem não fi cou cha te a do
com o re a jus te, ho je, de 10% na ga so li- 
na e de 15% no di e sel. É o quar to re a- 
jus te no mês. A Pe tro bras tem es sa ga- 
ran tia, não é? Es sa li ber da de, au to no- 
mia, pa ra re a jus tar os com bus tí veis,
le van do em con ta o pre ço do bar ril do
pe tró leo lá fo ra e o pre ço do dó lar aqui

den tro. E ou tros fa to res pe sam ne ga ti- 
va men te no pre ço do com bus tí vel”,
com ple tou.

Ele ain da dis se que, ape sar de não
in ter fe rir na es ta tal, “al gu ma coi sa vai
acon te cer lá nos pró xi mos di as”. No
en tan to, o pre si den te não dei xou cla- 
ro se a mu dan ça en vol ve a tro ca do
co man dan te da es ta tal, Ro ber to Cas- 
tel lo Bran co.

“O que é que foi de ci di do ho je? A
par tir de 1º de mar ço, tam bém não
ha ve rá qual quer im pos to fe de ral no
di e sel por dois me ses. En tão, por dois
me ses, não ha ve rá qual quer im pos to
fe de ral em ci ma do di e sel. Por que por
dois me ses? Por que, nes ses dois me- 
ses, nós va mos es tu dar uma ma nei ra
de fi ni ti va de bus car ze rar es se im pos- 
to no di e sel. Até pa ra aju dar a con tra- 
ba lan ce ar es se au men to, no meu en- 
ten der, ex ces si vo da Pe tro bras. Mas eu
não pos so in ter fe rir, nem iria in ter fe- 
rir na Pe tro bras. Se bem que al gu ma
coi sa vai acon te cer na Pe tro bras nos
pró xi mos di as. Vo cê tem que mu dar

al gu ma coi sa, vai acon te cer”, pro me- 
teu.

Ele tam bém dis se que Cas tel lo
Bran co afir mou que “não tem na da a
ver com ca mi nho nei ros” e que a fa la
de le “te rá con sequên cia”.

“Nós acu sa mos res pon sa bi li da de
de to do mun do. Pes so al, nin guém dá
bo la pa ra na da. Vo cê vai na Re cei ta:
‘Vo cê, da Re cei ta, não fis ca li za por
que?’ O ca ra não tem res pos ta. Eu não
pos so cha mar a aten ção da Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo por que é in de- 
pen den te, mas tem atri bui ção tam-
bém. Não faz na da. Vo cê vai em ci ma
da Pe tro bras e ela fa la: ‘Opa, não é
obri ga ção mi nha’. Ou, co mo dis se o
pre si den te da Pe tro bras, a ques tão de
pou cos di as, não é?, ‘eu não te nho na- 
da a ver com ca mi nho nei ro, eu au-
men to o pre ço aqui não te nho na da a
ver com ca mi nho nei ro’. Foi o que ele
fa lou, o pre si den te da Pe tro bras. Is so
vai ter uma con sequên cia, ob vi a men-
te. Não te nho na da a ver com is so”,
con cluiu.

LU CI A NA GO MES

Con fi ra to das as me di das res tri ti vas so li ci ta das
• Proi bi ção das fes tas
• Ocu pa ção res tri ta ao nú me ro de pes so as sen ta das em
trans por te pú bli co
• Re pro du ção de mú si cas em ba res e res tau ran tes
• Re du ção de 50% do nú me ro de pas sa gei ros nos ferry
bo ats

SEM MÚSICA

Defensoria pede medidas
restritivas no Maranhão

BARES E RESTAURANTES  FICARAM SEM MÚSICA NO CARNAVAL

Des de sex ta-fei ra (19) te ve fim a me di da que sus pen- 
dia apre sen ta ções mu si cais em ba res e res tau ran tes, as- 
sim co mo fes tas com qual quer nú me ro de con vi da dos.
O pe di do foi re a li za do pe los de fen so res pú bli cos, Cla ri- 
ce Vi a na Bin da, Cos mo So bral da Sil va e Di e go Car va lho
Bugs.

Com o fim da sus pen são dos even tos, a De fen so ria
Pú bli ca en trou com um no vo pe di do com me di das res- 
tri ti vas pa ra o es ta do do Ma ra nhão.

As me di das são as mes mas, sen do ape nas am pli a das,
ou se ja, o pe di do foi da con ti nu a ção da proi bi ção das
fes tas e a re pro du ção de mú si cas em ba res e res tau ran- 
tes. A am pli a ção é a so li ci ta ção que os trans por tes co le- 
ti vos fun ci o nem ape nas com a ocu pa ção res tri ta ao nú- 
me ro de pes so as sen ta das, com o in tui to de evi tar aglo- 
me ra ções.

No pe di do tam bém foi fei ta a so li ci ta ção do au men to
da fro ta de ôni bus pa ra que não ha ja pre juí zo pa ra a po- 
pu la ção que de pen de do trans por te.

De acor do com o pro ces so, tam bém de ve ser re du zi- 
do a 50% o nú me ro de pas sa gei ros nos ferry bo ats. Tam- 
bém foi so li ci ta do mai or fis ca li za ção em su per mer ca- 
dos

BASE DE ALCÂNTARA

Licitação é dispensada
para material espacial

O  pre si den te Jair Bol so na ro edi tou um de cre to que
au to ri za a dis pen sa de li ci ta ção na con tra ta ção de obras
e ser vi ços re la ci o na das ao lan ça men to de veí cu los es pa- 
ci ais. O de cre to foi pu bli ca do nes ta sex ta-fei ra no Diá rio
Ofi ci al da União (DOU) e tam bém é as si na do pe los mi- 
nis tros Fer nan do Aze ve do e Sil va (De fe sa) e Au gus to He- 
le no (Ga bi ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal).

De acor do com um co mu ni ca do da

Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia , “a

me di da irá pos si bi li tar ga nhos

tec no ló gi cos na área es pa ci al, com

a ex plo ra ção do ser vi ço de

lan ça men to de veí cu los es pa ci ais”.

A ex pec ta ti va da pas ta é que o

de cre to pro mo va ain da

de sen vol vi men to so ci al e

econô mi co da re gião de Al cân ta ra,

on de se lo ca li za o Cen tro de

Lan ça men to de Al cân ta ra.

O de cre to edi ta do nes ta sex ta al te ra ou tro de cre to, de
1997, que re gu la men ta a dis pen sa de li ci ta ção em ca sos
que pos sam com pro me ter a se gu ran ça na ci o nal . Já
eram exi mi das de li ci ta ção as com pras de re cur sos bé li- 
cos, a con tra ta ção de ser vi ços nas área de de sen vol vi- 
men to ci en tí fi co e tec no ló gi co e a aqui si ção de equi pa- 
men tos ou ser vi ços nas áre as de in te li gên cia, se gu ran ça
da in for ma ção, se gu ran ça ci ber né ti ca, se gu ran ça das
co mu ni ca ções e de fe sa ci ber né ti ca. 

As dis pen sas de li ci ta ção nes ses ca sos pre ci sa ser jus- 
ti fi ca da, “no ta da men te quan to ao pre ço e à es co lha do
for ne ce dor ou exe cu tan te”. A au to ri za ção de pen de do
ti tu lar da pas ta ou ór gão.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Secretário de Estado de Governo, Diego Galdino, explica o novo Projeto que faz parte do
Programa Cheque Minha Casa

Co mo se rá o sor teio?

Co mo os be ne fi ciá ri os sa be rão se fo -
ram sor te a dos?

O car tão po de rá ser uti li za do em qual -
quer es ta be le ci men to?

Co mo é o ca das tro das em pre sas?

Co mo os car tões se rão en tre gues aos
be ne fi ciá ri os, exis te um pra zo pa ra
uti li za ção do sal do?

Quem qui ser ti rar dú vi das ou ob ter
mais in for ma ções co mo fa zer?

ENTREVISTA

Minha Casa Melhor vai
beneficiar 45 mil famílias

P
ro por ci o nar con for to e dig ni- 
da de às fa mí li as ma ra nhen ses 
de bai xa ren da e in cen ti var de 
for ma di re ta o co mér cio di an- 

te das con sequên ci as da pan de mia da 
Co vid-19. Com es ses ob je ti vos, o Go- 
ver no do Ma ra nhão, por meio da Se- 
cre ta ria de Es ta do de Go ver no (SE- 
GOV), vai be ne fi ci ar 45,5 mil pes so as 
atra vés do Pro je to Mi nha Ca sa Me- 
lhor. Com o va lor uni tá rio de R$ 
600,00 por re pre sen tan te fa mi li ar, o 
pro je to vai abran ger os 217 mu ni cí pi- 
os do es ta do pa ra com pra de mó veis, 
ele tro do més ti cos e uten sí li os do més- 
ti cos.O pro je to faz par te do Pro gra ma 
Che que Mi nha Ca sa.

“O pro je to per mi te que 

as pes so as me lho rem as 

su as mo ra di as me di an te 

um be ne fí cio a cus to 

ze ro, a pes soa não pa ga 

na da. E tam bém 

fa vo re ce o aque ci men to 

da eco no mia lo cal, 

ge ran do em pre go e 

ren da”, en fa ti zou o 

Se cre tá rio de Es ta do de

Lan ça do pe lo Go ver no, o pro je to Mi- 
nha Ca sa Me lhor faz par te do pro gra- 
ma Che que Mi nha Ca sa, qual o ob je ti- 
vo do pro je to?

Quem po de ser um be ne fi ciá rio?

Co mo vai fun ci o nar o Mi nha Ca sa Me- 
lhor?

DIEGO GALDINO FALOU COM EXCLUSIVIDADE A O IMPARCIAL SOBRE O PROJETO

Go ver no, Di e go Gal di no.

Di e go Gal di no – O pro je to tem dois 
gran des ob je ti vos. O pri mei ro é fa ci li- 
tar o aces so das fa mí li as ma ra nhen ses 
de bai xa ren da a mó veis, ele tro do- 
més ti cos e uten sí li os pa ra o lar, pro- 
por ci o nan do mais con for to e qua li da- 
de de vi da, ou tro ob je ti vo im por tan te 
é a mo vi men ta ção da eco no mia, tão 
pre ju di ca da em con sequên ci as da 
pan de mia da Co vid-19, com a in je ção 
de R$ 30 mi lhões no co mér cio lo cal.

To dos os res pon sá veis fa mi li a res 
ins cri tos no Ca dÚ ni co (be ne fi ciá ri os 
de pro gra mas so ci ais no âm bi to fe de- 
ral), já es tão au to ma ti ca men te par ti- 
ci pan do dos sor tei os que irão con- 
tem plar 45,5 mil fa mí li as em to dos os 
217 mu ni cí pi os do Ma ra nhão.

Os sor te a dos irão re ce ber o va lor de 
R$600  em um car tão de dé bi to pa ra 
com pra de mó veis, ele tro do més ti cos 
e uten sí li os do més ti cos em lo jas cre- 
den ci a das ao pro je to. As en tre gas dos 
car tões de dé bi to se rão de for ma pre- 
sen ci al em to dos os mu ni cí pi os, se- 
guin do to das as nor mais de se gu ran ça 
e saú de. Se rá dis po ni bi li za do 1 (um) 
car tão pa ra ca da be ne fi ciá rio.

“O sorteio dos beneficiados ocorre sempre aos sábados”

O SORTEIO SERÁ DIVIDIDO POR MUNICÍPIOS E A CIDADE DE SÃO LUÍS DEVE TER 5 MIL BENEFICIADOS COM  O PROJETO

Os sor tei os randô mi cos se rão re a li- 
za dos de for ma vir tu al e trans mi ti dos
ao vi vo pe las re des so ci ais e Youtube
do Go ver no do Ma ra nhão.

Sem pre aos sá ba dos, os

sor tei os se rão di vi di dos

por mu ni cí pio.

O nú me ro to tal de 45,5 be ne fi ciá ri- 
os foi di vi di do por qua tro ca te go ri as,
de for ma pro por ci o nal ao nú me ro de
ca das tra dos no Ca dÚ ni co por mu ni- 
cí pio. Des ta for ma, em São Luís se rão
5 mil be ne fi ciá ri os, em Im pe ra triz 2
mil, na fai xa I que com pre en de 7 mu- 
ni cí pi os se rão 800 be ne fi ciá ri os ca da,
na fai xa II que com pre en de 19 mu ni- 
cí pi os se rão 400 be ne fi ciá ri os ca da,
fai xa III  são 64 mu ni cí pi os se rão 200
be ne fi ciá ri os ca da e fai xa IV são 125
mu ni cí pi os com  um quan ti ta ti vo de

100 be ne fi ciá ri os.

Além de po der acom pa nhar a
trans mis são ao vi vo do sor teio pe las
pla ta for mas de mí dia do Go ver no co- 
mo Ins ta gram, Fa ce bo ok e Youtube,
ou con sul tar o si te do pro je to (mi nha- 
ca sa me lhor.ma.gov.br), os sor te a dos
irão re ce ber a in for ma ção por SMS,
cons tan do o dia, ho rá rio e lo cal que
vai po der bus car o seu car tão. Além
dis so, te re mos uma di vul ga ção mas si- 
va nos mu ni cí pi os.

Não. Ape nas es ta be le ci men tos cre- 
den ci a dos no pro gra ma, que te nham
co mo ati vi da de no CNAE (Clas si fi ca- 
ção Na ci o nal de Ati vi da des Econô mi- 
cas) a co mer ci a li za ção de mó veis, ele- 
tro do més ti cos e uten sí li os do més ti- 
cos po de rão re ce ber pa ga men tos com
o car tão do pro je to Mi nha Ca sa Me- 
lhor.

As em pre sas in te res sa das po dem
se ins cre ver ex clu si va men te via in ter- 
net, por meio do pre en chi men to de
for mu lá rio ele trô ni co pró prio, que já
es tá dis po ní vel no si te mi nha ca sa me-
lhor.ma.gov.br.

Nos sas equi pes es ta rão em pe nha-
das nas en tre gas des ses car tões, se- 
gui re mos o cro no gra ma de sor tei os,
to da se ma na es ta re mos em uma re-
gião fa zen do as en tre gas e ti ran do dú- 
vi das re cor ren tes.

As pes so as po dem en trar em con- 
tan to pe lo si te https://mi nha ca sa me- 
lhor.ma.gov.br, pe lo e-mail mi nha ca- 
sa me lhor@se gov.ma.gov.br. Es ses ca- 
nais de co mu ni ca ção são da Se cre ta- 
ria de Es ta do de Go ver no, on de os in- 
te res sa dos po de rão ti rar quais quer
dú vi das.
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Por que pren deu?

Ex pec ta ti va des fa vo rá vel

Mu si ca li be ra da

“A Glo bo era quem ama men ta va es ses me -
ni nos da La va Ja to”

Tro ca

Nó ce go do di nis mo
em 2022

Em 2018, pe los me nos 14 se na do res dis pu ta ram o go- 
ver no de seus es ta dos, quan do ha via du as va gas à dis po- 
si ção. Tre zes de les fo ram elei tos, ex ce to João Ca pi be ri be
do Ama pá, que nem con cor reu. O Ma ra nhão não foi dis- 
cre pan te. As du as va gas fo ram ocu pa das pe los de pu ta- 
dos fe de rais We ver ton Ro cha (PDT) e Eli zi a ne Ga ma
(Re de). Mas há uma tra di ção his tó ri ca que vem de lon- 
ge: o Se na do é a prin ci pal por ta de en tra da pa ra go ver- 
na do res após o fim de man da to. Des de Jo sé Sarney
(1970) até ho je, fo ram se na do res do Ma ra nhão, os ex-
go ver na do res João Cas te lo, Epi tá cio Ca fe tei ra, Edi son
Lo bão, Ro se a na Sarney e João Al ber to, to dos apoi a dos
pe lo sis te ma sar neís ta. O se na dor Ro ber to Ro cha, foi
elei to em 2014 pe lo PSB, “pu xa do” pe la for ça elei to ral do
can di da to a go ver na dor Flá vio Di no, cu jo par ti do es ta va
na ali an ça com o PC doB. Ele der ro tou Gas tão Vi ei ra do
MDB sar neís ta que, até uma se ma na da elei ção li de ra va
to das as pes qui sas. Di no ar re ga çou as man gas por Ro- 
ber to Ro cha pa ra im pe dir que Gas tão lhe trou xes se pro- 
ble mas co mo se na dor ro se a nis ta. O cu ri o so foi a co li ga- 
ção di nis ta ir da es quer da pe tis ta ao PSDB, en tão pre si- 
di do no Ma ra nhão por Car los Bran dão, pos to co mo vi ce.
Em 2017, ele per deu pa ra Ro ber to Ro cha a le gen da,
apoi a do pe la mes ma cú pu la tu ca na (Aé cio Ne ves-Alck- 
min), que co lo cou Bran dão na cha pa vi to ri o sa de Flá vio
Di no. Ago ra, Ro ber to Ro cha es tá nu ma si tu a ção de li ca- 
da no PSDB. Sua li de ran ça má xi ma é o go ver na dor pau- 
lis ta João Dó ria, ini mi go nú me ro um do pre si den te Jair
Bol so na ro, que fez de Ro ber to Ro cha seu prin ci pal apoi- 
a dor den tro e fo ra do Se na do. Até 2022, Ro cha e Do ria
não po de rão con vi ver no mes mo par ti do, den tro do
qual, o go ver na dor tra va uma dis pu ta de vi da ou mor te
com Jair Bol so na ro pe la elei ção da Pre si dên cia da Re pú- 
bli ca. O se na dor ma ra nhen se, por tan to, es tá en tran do
num be co sem saí da com a sua po si ção ras ga da men te
fa vo rá vel a tu do que dis ser res pei to ao bol so na ris mo.
Por tan to, a his tó ria da elei ção de se na dor em 2022 pro- 
me te ser tão im pac tan te quan to a de go ver na dor. Flá vio
Di no é “can di da to na to” à ca dei ra de Ro ber to Ro cha no
Se na do. E Ro ber to Ro cha ho je pro me te dis pu tá-la, mas
não des car ta con cor rer ao go ver no. Com o es tran gu la- 
men to do gru po Sarney, Flá vio Di no só tem co mo opo si- 
tor Ro ber to Ro cha. É um jo go que, an tes da cam pa nha,
pre ci sa ter des fe cho den tro do gru po di nis ta, on de Car- 
los Bran dão vai as su mir em abril de 2022, o co man do do
Es ta do, co mo can di da to à re e lei ção. É um ce ná rio em
que, atu al men te, We ver ton Ro cha (PDT) tam bém só
pen sa no Pa lá cio dos Leões. Mas an tes é pre ci so sa ber
por qual par ti do Ro ber to Ro cha se rá can di da to.

En quan to 18 das 24 ban ca das par la men ta res na Câ- 
ma ra dos De pu ta dos de fen dem pri são de Da ni el Sil vei- 
ra, o se na dor Ro ber to Ro cha de ci diu con vi dar o mi nis- 
tro do STF Ale xan dre de Mo ra es pa ra ex pli car os mo ti vos
de ter man da do pren der o bol so na ris ta.

Até on tem, o ce ná rio na Câ ma ra era des fa vo rá vel ao
de pu ta do pre so, com a es ti ma ti va de que o pla car pe la
ma nu ten ção da pri são po de ria ul tra pas sar 300 vo tos. As
seis ban ca das que de fen di am a sol tu ra de Da ni el Sil vei- 
ra são do cen trão: PSL, No vo, Po de mos, PTB, PSC e Pros.

Após pas sar o car na val, o juiz Dou glas Mar tins (As- 
sun tos Di fu sos e Co le ti vos) sus pen deu a or dem im pe di- 
ti va de mú si cas em am bi en tes fe cha dos e aber tos no
Ma ra nhão, pa ra evi tar aglo me ra ções que fa ci li tas se a
trans mis são da Co vid-19. Usou a sen sa tez.

Do ex-pre si den te Lu la re ve lan do o pa pel da Re de Glo- 
bo “co mo pro te to ra das ile ga li da des da La va Ja to”. 

Quan do o pro ces so de cas sa ção do de pu ta do
Da ni el Sil vei ra (PSL) che gar ao Con se lho de
Éti ca, pre si di do pe lo de pu ta do Jus ce li no Re- 
zen de (DEM-MA) po de cair len ti dão do tem po.

São 21 de pu ta dos no Con se lho que ana li sa rão se Sil vei ra
pra ti cou cri me.

Pe lo me nos a me ta de dos 21 ti tu la res no Con se- 
lho es ta ria pro pen sa a to par a con de na ção
má xi ma a um de pu ta do: cas sa ção do man da- 
to. Mas Jus ce li no Re zen de é tão bol so na ris ta

quan to o pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra.
Jus ce li no já ad mi te que seu man da to es tá en- 

cer ran do no Con se lho, o que sig ni fi ca que po- 
de pas sar a en cren ca Da ni el Sil vei ra pa ra um
fu tu ro in cer to. De qual quer mo do, uma cas sa- 

ção de co le ga não se en cai xa no per fil mo de ra do
de Jus ce li no.

Flá vio Di no con ti nua a me xer na equi pe de go ver no.
O ad mi nis tra dor Fran cis co Na gib, ex-pre fei to de Co dó,
vai as su mir o car go de Di re tor Ge ral do De tran. La ris sa
Ab dal la, que lá fez óti mo tra ba lho, se rá Sub se cre tá ria de
De sen vol vi men to So ci al.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro
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CHI CO GON ÇAL VES
Pro fes sor da UF MA e se cre tá rio de Es ta -
do dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção
Po pu lar do Go ver no do Ma ra nhão. 

E D I T O R I A L

Punição ao desvario
“Tu sa bes, co nhe ces me lhor do que

eu a ve lha his tó ria. Na pri mei ra noi te
eles se apro xi mam e rou bam uma flor
do nos so jar dim. E não di ze mos na da.
Na se gun da noi te, já não se es con- 
dem: pi sam as flo res, ma tam nos so
cão, e não di ze mos na da. Até que um
dia, o mais frá gil de les en tra so zi nho
em nos sa ca sa, rou ba-nos a luz, e, co- 
nhe cen do nos so me do, ar ran ca-nos a
voz da gar gan ta. E já não po de mos di- 
zer na da (…)”. Es ses in qui e tan tes ver- 
sos per ten cem ao lon go po e ma No ca- 
mi nho, com Mai a kóvs ki, do po e ta e
ar tis ta plás ti co flu mi nen se Edu ar do
Al ves da Cos ta, ra di ca do em São Pau- 
lo, que fa rá 85 anos em 6 de mar ço. Fo- 
ram com pos tos em 1968, às vés pe ras
do Ato Ins ti tu ci o nal nº 5 (AI-5) — o
mais du ro ins tru men to do re gi me mi- 
li tar ini ci a do em 1964 —, e se trans for- 
mou em ban dei ra de re sis tên cia, in- 
clu si ve de mo vi men tos es tu dan tis. E
nos anos 1980 es ses ver sos tam bém
fo ram es tam pa dos em ca mi se tas da
cam pa nha das Di re tas Já.

Mais de meio sé cu lo de pois, es se
po e ma per ma ne ce atu a lís si mo por
cau sa de ame a ças à de mo cra cia. Co- 
mo se viu re cen te men te nos Es ta dos
Uni dos (EUA), on de se acre di ta va que
era ina ba lá vel, até os con tur ba dos úl- 
ti mos di as da era de Do nald Trump na
Ca sa Bran ca. E é pos sí vel tam bém fa- 
zer ana lo gia dos ver sos que ar ran cam
a nos sa voz da gar gan ta com o de sa ti- 
no do de pu ta do Da ni el Sil vei ra (PSL-
RJ), pre so pe la Po lí cia Fe de ral de pois
de fa zer gra ves ame a ças aos mi nis tros

do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Su as
pa la vras, ul tra jan tes, não po dem pas- 
sar in có lu mes.

Usan do um ve lho cli chê, é pre ci so
cor tar o mal pe la raiz, nes te ca so, o ex- 
tre mis mo do par la men tar e de ou tros
ra di cais. Se as ins ti tui ções se ca la rem,
po dem ga nhar for ça os ata ques à de- 
mo cra cia que vêm sen do re gis tra dos
em di ver sos paí ses nos úl ti mos anos.
Em si tu a ções ex tre mas, va le lem brar
de mo men tos de ci si vos da his tó ria do
sé cu lo 20, com exem plos gri tan tes de
co mo a omis são e a in di fe ren ça de go- 
ver nos e so ci e da des cus ta ram a li ber- 
da de. O mai or de to dos é o na zi fas cis- 
mo que emer giu na Ale ma nha a par tir
de 1918, na pe le de um obs cu ro ca bo
da Pri mei ra Guer ra Mun di al cha ma do
Adolf Hi tler. Tra ta do com ga lho fa, ele
mo veu mul ti dões e o trá gi co re sul ta- 
do da sua his te ria é mui to bem co nhe- 
ci do. So bre es sa tris te pá gi na da his tó- 
ria da hu ma ni da de foi cons truí da
uma obra-pri ma do ci ne ma cha ma da
O ovo da ser pen te, lan ça da pe lo ci ne- 
as ta su e co Ing mar Berg man (1918-
2007), em 1977, com Da vid Car ra di ne
e Liv Ull mann. A his tó ria se pas sa em
Ber lim, em 1923. O pro ta go nis ta é
Abel Ro sen berg, tra pe zis ta ju deu de- 
sem pre ga do que vai a Ber lim ten tar
des co brir por que seu ir mão, Max, se
sui ci dou. Ele, en tão, en con tra Ma nu e- 
la, sua cu nha da, que tra ba lha co mo
co ris ta nu ma bo a te e, jun tos, so bre vi- 
vem com gran des di fi cul da des sob a
cres cen te re ces são econô mi ca que as- 
so la a Ale ma nha após a Pri mei ra

Guer ra. Sem com pre en der com cla re- 
za as pro fun das trans for ma ções po lí- 
ti cas em an da men to, eles vão tra ba- 
lhar nu ma clí ni ca e des co brem uma
sé rie de ex pe ri men tos com se res hu- 
ma nos em meio à as cen são na zis ta. O
sis te ma po lí ti co fa li do, a fo me, a mi sé- 
ria, a hi pe rin fla ção e a vi o lên cia es- 
tou ram, um am bi en te pro pí cio pa ra a
in cu ba ção do “ovo da ser pen te” do
na zis mo, com o sur gi men to de fal sos
sal va do res ego cên tri cos, ra cis tas e
pre co ni za do res de dis cur so de ódio.
Nin guém fez na da, e o ovo ge rou a ser- 
pen te do na zis mo.

Exa ge ro fa zer pa ra le lo com os di as
atu ais? Não ne ces sa ri a men te. A to le-
rân cia com o dis cur so de ex tre mis tas
co mo o de pu ta do e ou tros que vêm
es ti mu lan do atos an ti de mo crá ti cos
pre ci sa ser coi bi da, por que aca ba ser- 
vin do de in cen ti vo pa ra ou tros. O to- 
ta li ta ris mo tem vá ri as ca ras e vá ri os
no mes. Por is so, é pre ci so que o res- 
pon sá vel pe las ame a ças re ce ba pu ni- 
ção à al tu ra de seu des va rio. E que o
ca so se ja lo go su pe ra do, pa ra que o
Con gres so pos sa vol tar a se de di car
aos seus te mas pri o ri tá ri os, elen ca dos
pe los pre si den tes do Se na do, Ro dri go
Pa che co, e Câ ma ra dos De pu ta dos,
Arthur Li ra: a apro va ção de um no vo
au xí lio emer gen ci al pa ra os que per- 
de ram a ren da com o im pac to do co- 
ro na ví rus e o avan ço com as re for mas,
tão ne ces sá ri as pa ra que o Bra sil vol te
a tri lhar o ca mi nho do de sen vol vi- 
men to. Não há tem po pa ra se per der
com quem não res pei ta a de mo cra cia.

O direito à COECV

Nos úl ti mos di as, os Di rei tos Hu- 
ma nos ga nha ram o cen tro do de ba te
na ci o nal e es ta du al. Cin co fa tos cha- 
mam a aten ção pe la con ver gên cia de
opi nião e de re sul ta dos: 1) o pre si den- 
te Bol so na ro ame a çou aca bar com o
co mu nis mo no Ma ra nhão em res pos- 
ta ao fa to de o go ver na dor do Es ta do
de fen der ações de pro mo ção e pro te- 
ção à vi da; 2) o se na dor Ro ber to Ro- 
cha e apoi a do res do pre si den te Bol so- 
na ro po le mi za ram a cons tru ção de
ca bi nes de vi si tas nas pe ni ten ciá ri as
do Ma ra nhão, con de nan do o di rei to
dos pre sos à vi si tas ín ti mas, de fa mi li- 
a res e ami gos;  3) a mi nis tra Da ma res
Al ves anun ci ou um gru po de tra ba lho,
sem a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil,
pa ra re ver o Pro gra ma Na ci o nal de Di- 
rei tos Hu ma nos; 4) o Go ver no Bol so- 
na ro fa ci li tou a com pra de ar mas, di fi- 
cul tan do a fis ca li za ção, en quan to fal- 
ta va ci na pa ra imu ni zar a po pu la ção
con tra a co vid-19; 5) o pre si den te da
OAB-MA, Thi a go Di az, en trou com
ação na Jus ti ça pa ra aca bar com a Co- 
mis são Es ta du al de Pre ven ção e Com- 
ba te à Vi o lên cia no Cam po e na Ci da- 
de (CO ECV). To dos es ses mo vi men tos
têm o mes mo al vo: as pes so as e os Di- 
rei tos Hu ma nos.

Um dos mai o res con fli tos so ci ais
no Bra sil é o con fli to de ter ra pa ra o
tra ba lho e pa ra a mo ra dia. Mi lha res

de fa mí li as vêm sen do ex pul sas de su- 
as pos ses se cu la res ou bus can do um
lu gar pa ra mo rar e tra ba lhar. Na úl ti- 
ma dé ca da, so bre tu do por con ta da
atu a ção dos or ga nis mos de de fe sa dos
Di rei tos Hu ma nos, cres ceu a ju di ci a- 
li za ção des ses con fli tos e, com is so,
au men tou ex tra or di na ri a men te a
quan ti da de de de ci sões de rein te gra- 
ção de pos se con tra co mu ni da des ur- 
ba nas e ru rais; as mes mas que o pre si- 
den te da OAB-MA ale ga de fen der ao
agir pe la ex tin ção da CO ECV. Em sua
mai o ria, tra tam-se de de ci sões ju di ci- 
ais de ca rá ter li mi nar, pen den tes da
de vi da pro du ção de pro vas e ins tru- 
ção. Co mo mui tas des sas de ci sões de- 
ter mi nam a des trui ção das ca sas, das
ro ças, das ben fei to ri as e até de igre jas
e es co las, eli mi nam-se tam bém as
pro vas ma te ri ais da pos se, da me mó- 
ria e da exis tên cia des sas fa mí li as, an- 
tes mes mo da apre ci a ção das ques- 
tões de mé ri to pe lo Juí zo.

A mes ma lei que cri ou a CO ECV de- 
ter mi nou à Po lí cia Mi li tar a ob ser vân- 
cia do Ma nu al da Ou vi do ria Agrá ria. O
ma nu al dis ci pli na a atu a ção da PM- 
MA no cum pri men to de pro ces sos de
rein te gra ção de pos se. A Cor re ge do ria
do Tri bu nal de Jus ti ça do Es ta do do
Ma ra nhão tam bém re co men da, em
pro vi men to da ta do do ano de 2009, o
uso do ma nu al da Ou vi do ria Agrá ria
pa ra res guar dar di rei tos. La men ta vel- 
men te, em nos so es ta do e no país, há
os que in sis tem em tra tar con fli tos de
ter ra pa ra o tra ba lho e de ter ra pa ra
mo ra dia co mo ca so de po lí cia. Ora,

es ses con fli tos têm ori gens so ci ais de- 
ri va das das for mas de si guais e con- 
cen tra do ras de aces so à ter ra. A es pe- 
cu la ção imo bi liá ria, o la ti fún dio e o
agro ne gó cio pres si o nam as co mu ni- 
da des, so bre tu do co mu ni da des tra di- 
ci o nais, pa ra dei xa rem os seus ter ri tó-
ri os, in va ri a vel men te ru mo à pe ri fe ria
das ci da des, on de tam bém en fren ta- 
rão con fli tos de ter ra.

Em 2015, di an te des ses gra ves con- 
fli tos, o go ver no do Es ta do, após es cu-
ta da so ci e da de ci vil, en vi ou pa ra a As- 
sem bleia Le gis la ti va pro je to de lei cri-
an do a CO ECV, sob a co or de na ção da
Se cre ta ria de Es ta do dos Di rei tos Hu- 
ma nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (SE- 
DIH POP). Com o prin ci pal ob je ti vo
de me di ar con fli tos, pre pa rar es tu dos
e ob ser var o cum pri men to do Ma nu al
da Ou vi do ria Agrá ria, a CO ECV se
trans for mou em im por tan te ins tru-
men to de me di a ção e bus ca de so lu-
ção pa cí fi ca pa ra os con fli tos de cor- 
ren tes da dis pu ta pe la ter ra. Ho je, a
CO ECV se cons ti tui em re fe rên cia na-
ci o nal, ten do al guns es ta dos ado ta do
o mes mo mo de lo, co mo ilus tra a cri a- 
ção da CO ECV da Pa raí ba. 

Mas, pa ra a OAB-MA, es te ins tru- 
men to de me di a ção de con fli tos fe re a
Cons ti tui ção. Ora, o que fe re a Cons ti- 
tui ção é pri var a po pu la ção, so bre tu- 
do os mais vul ne rá veis, de ins tru men- 
tos le gais de pro mo ção e pro te ção de
di rei tos, es ti mu lar o uso de ar mas en-
tre ci vis, cer ce ar os di rei tos dos pre sos
e cas sar a par ti ci pa ção po pu lar.

JÚ LIO MO REI RA GO MES FI LHO
Ad vo ga do, Pre si den te da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas, Pre si den te do Con se lho da Co mu ni da de Lu so
Bra si lei ra do Ma ra nhão, Con se lhei ro Sec ci o nal da OAB/MA

35 anos de fun da ção e
cons tan te rein ven ção da
Aca de mia Ma ra nhen se
de Le tras Ju rí di cas

Fa lar um pou co de uma aca de mia co mo a de le tras ju- 
rí di cas do Ma ra nhão, for ço sa men te é re lem brar pri mei- 
ra men te que es pe lha do no mo de lo fran cês foi ge ra da
pri mei ra men te a Aca de mia Bra si lei ra de Le tras, sen do
que os mo vi men tos em prol de sua cri a ção fo ram ini ci a- 
dos no fi nal do sé cu lo XIX, atra vés de es cri to res que ma- 
ni fes ta ram vo tos por uma aca de mia na ci o nal. Nes se
con tex to, des ta co que a pri mei ra mu lher elei ta pa ra a
Aca de mia Bra si lei ra de Le tras foi Ra chel de Quei roz, em
1977, an te ce den do em qua tro anos a fran ce sa.

Já a Aca de mia Bra si lei ra de Le tras Ju rí di cas da ta do
ano de 1974. Di ver sos no mes do Di rei to já pas sa ram pe- 
las su as ca dei ras, co mo Al fre do Bu zaid, Or lan do Go mes,
Othon Si dou, Ce sa ri no Ju ni or, Nel son Sal da nha, Ives
Gan dra Mar tins, Cé sar As for Ro cha, den tre ou tras fi gu- 
ras de ex pres são no meio ju rí di co na ci o nal e in ter na ci o- 
nal.

No to can te à Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras Ju rí di- 
cas evi den cio sua fun da ção aos 22 de fe ve rei ro de 1986,
em so le ni da de re a li za da na an ti ga se de da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil, Sec ci o nal Ma ra nhão, na Rua do
Ale crim, no Cen tro des ta ca pi tal, com a pre sen ça de vin- 
te e qua tro mem bros fun da do res, vá ri os des tes ain da
em ple na ati vi da de aca dê mi ca. Te ve co mo pri mei ro pre- 
si den te o Dr. Wady Sauáia, ad vo ga do, jor na lis ta e pro fes- 
sor, que per ma ne ceu no car go até sua mor te, em 1995.
Na sequên cia, te ve co mo pre si den tes os ilus tres ju ris tas
Lou ri val de Je sus Se re jo, atu al pre si den te do Egré gio Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Es ta do do Ma ra nhão, Jo sé Car los
Sou sa Sil va, ad vo ga do e pro fes sor, Ro que Pi res Ma ca- 
trão, ad vo ga do, Ana Lui za Al mei da Fer ro, pro mo to ra de
jus ti ça e 1ª mu lher a ocu par a pre si dên cia da nos sa con- 
fra ria, Rai mun do Fer rei ra Mar ques, ad vo ga do, e João
Ba tis ta Eri cei ra, tam bém ad vo ga do e pro fes sor.

Com par ti lho, por tan to, a sa tis fa ção de tan to po der
de sen vol ver o pro je to pro fis si o nal que es co lhi pa ra mi- 
nha vi da des de a ado les cên cia, a ad vo ca cia, quan to pe la
opor tu ni da de que me foi da da, qual se ja, a de co nhe cer
de per to gran des no mes do uni ver so ju rí di co ma ra- 
nhen se, al guns até en tão tão dis tan tes, mas que na mes- 
ma con fra ria, me pos si bi li ta ram um con ví vio de cons- 
tan te apren di za do des de o ano de 2011, quan do de mi- 
nha elei ção e pos se pa ra a ca dei ra n.º 11. Apren di, tal
qual o Mes tre Fre die Di di er, quan do de sua pos se na
Aca de mia de Le tras Ju rí di cas da Bahia, no ano de 2008:

“que a can di da tu ra à Aca de mia é um pro ce di men to
que ter mi na na con clu são de que vo cê, o can di da to, não
é tu do aqui lo que pen sa ser, que há sem pre quem se ja
mais sá bio e que a ex pe ri ên cia é um bem que se con- 
quis ta aos pou cos. Ao fi nal, con cluí que a can di da tu ra à
Aca de mia é, so bre tu do, um exer cí cio de hu mil da de, por
mais pa ra do xal que is so pos sa pa re cer”.

Ocu par a pre si dên cia des sa, que é a ter cei ra ins ti tui- 
ção do gê ne ro mais an ti ga do Ma ra nhão, so bre tu do,
num pe río do mar can te pa ra a his tó ria mun di al vem
sen do um de sa fio diu tur no. Des de o pri mei ro ato for mal
co mo pre si den te, ain da em fe ve rei ro de 2020, pas san do
pe la in ser ção da AMLJ no “uni ver so” das mí di as so ci ais,
a as si na tu ra de con vê ni os com ou tras ins ti tui ções, e ou- 
tras con quis tas co mo a no va área mais am pla e equi pa- 
da na se de da OAB/MA, o fo co tem si do a apro xi ma ção
ca da vez mai or da aca de mia e de seus mem bros com a
so ci e da de, atra vés da di fu são da pro du ção aca dê mi ca
de seus mem bros, co mo ar ti gos, li ves, pa les tras on li ne,
mas tam bém, quan do se gu ro pa ra to dos a par ti ci pa ção
e fo men to dos even tos pre sen ci ais, afi nal o Di rei to é
uma ci ên cia di nâ mi ca e, por is so, es tá em cons tan te
trans for ma ção.

Não obs tan te as di fi cul da des en fren ta das em al guns
mo men tos, a Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras Ju rí di cas
não fi ca rá em ple no sé cu lo 21 a mar gem dos acon te ci- 
men tos no ce ná rio ju rí di co na ci o nal.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 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

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

Como financiar o Auxílio Emergencial

O cha ma do Au xí lio Emer gen ci al-
AE-, trans fe rên cia di re ta de ren da que
o Go ver no Bol so na ro pro mo veu a
apro xi ma da men te 60 mi lhões de bra- 
si lei ros que vi vem de ati vi da des
econô mi cas in for mais e em con di- 
ções de ex tre ma po bre za du ran te a
pan de mia do co ro na ví rus em 2020,
foi o elo mais con cre to e re al en tre a si- 
tu a ção sa ni tá ria de la emer gen te e a
eco no mia do país. Jun to a ele tam bém
hou ve o au xí lio a es ta dos e mu ni cí pi- 
os pa ra ga ran tir-lhes o ní vel de re cei- 
tas tri bu tá ri as do exer cí cio de 2019 e
pro gra mas des ti na dos a as se gu rar a
ma nu ten ção dos em pre gos dos tra ba- 
lha do res for mais. 

Mas ne nhum de les te ve a re per cus- 
são po lí ti ca e so ci al do AE. As sim, su- 
bi ta men te, to do o ar ca bou ço da po lí- 
ti ca econô mi ca de se nha do des de a
cam pa nha em 2018 viu-se des lo ca do
pa ra um pla no se cun dá rio, en quan to
se cui da va de aten der a es te pú bli co,
do mes mo mo do que se cui da vam nos
hos pi tais e am bu la tó ri os dos in fec ta- 
dos pe lo ví rus.

A pri mei ra e ime di a ta con sequên- 
cia econô mi ca des ta me di da se re fe- 
riu ao cam po fis cal, vis to que o go ver- 
no se viu for ça do a ex pan dir for te e ra- 
pi da men te gas tos não pre vis tos, sem
ne nhu ma con tra par ti da de seus be- 
ne fi ciá ri os, em uma si tu a ção pre gres- 
sa de ele va do dé fi cit pri má rio e em
que a re la ção Dí vi da Pú bli ca/PIB se
apro xi ma va pe ri go sa men te de 100%.
Po rém, pres si o na do pe lo Con gres so e
pe la opi nião pú bli ca, te ve que ce der e
au to ri zar a con ces são de um va lor três
ve zes su pe ri or ao in ci al men te pen sa- 
do (de R$200,00 pa ra R$600,00) di ri gi- 
do a um pú bli co bas tan te am plo, o
que tor nou o pro gra ma con si de ra vel- 
men te ele va do, em ter mos fi nan cei- 
ros, e in sus ten tá vel por um pe río do
mais lar go, ca so se pro lon gas se a pan- 

de mia. A vi a bi li za ção des sa es tra té gia
se deu atra vés de uma Emen da Cons- 
ti tu ci o nal, cha ma da de PEC DA
GUER RA, pe la qual se afas ta ram tem- 
po ra ri a men te as res tri ções fis cais da
le gis la ção em vi gor.

Ini ci a do o ano de 2021, com um ce- 
ná rio econô mi co ain da in cer to quan- 
to as pos si bi li da des de re to ma da ro- 
bus ta da ati vi da de pro du ti va e com a
pos si bi li da de de re cru des ci men to na
si tu a ção sa ni tá ria, foi fi can do cla ra a
ine vi tá vel a re no va ção da con ces são
do AE. As elei ções pa ra as me sas di re- 
to ras da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, no iní cio de fe ve rei ro,
fa vo rá veis ao Pre si den te Bol so na ro,
re pre sen ta ram a cer te za do de fe ri- 
men to de no va sequên cia de au xí li os
aos vul ne rá veis.

Des se mo do, ho je a dis cus são que
se tra va so bre o as sun to não diz mais
res pei to a sua au to ri za ção ou não; ela
se re por ta ago ra ao nú me ro de par ce- 
las e ao va lor do be ne fí cio a con ce der,
res tan do, con tu do, co mo gran de in- 
cóg ni ta da equa ção o mo do co mo se
da rá o fi nan ci a men to des te gas to,
sem des mon tar-se a es tra té gia de re- 
cu pe ra ção fis cal de que o país tan to
pre ci sa. Uma al ter na ti va que sem pre
emer ge nes sas ho ras, mais pa la tá vel
ao Exe cu ti vo, é a da cri a ção de um no- 
vo tri bu to, nos mol des da CPMF, que
já foi des car ta da pe lo no vo Pre si den te
do Se na do.

 Ou um cor te de gas tos cor ren tes
equi va len te ao va lor dis pen di do com
o au xí lio. Ao fi nal, impôs-se co mo so- 
lu ção o re cur so em pre ga do em 2020, a
PEC DA GUER RA, pe la qual se es que- 
cem mo men ta ne a men te as me di das
de “pru dên cia fis cal”, in clu si ve o Te to
de Gas tos, pa ra re a li za rem-se as des- 
pe sas emer gen ci ais, sem que os ges- 
to res ve nham a in cor rer em san ções
le gais. A con sequên cia de cur to, mé- 
dio e lon go pra zo des ta de ci são é adi ar
pa ra um fu tu ro dis tan te as me di das

de re e qui lí brio das fi nan ças pú bli cas.
Há, con tu do, li ções a ti rar da ex pe- 

ri ên cia de 2020. A pri mei ra de las é
quan to a fo ca li za ção do pro gra ma em
um pú bli co-al vo mais con di zen te
com a na tu re za e ob je ti vos do pro gra-
ma. 

Nes se sen ti do, o Mi nis té rio da Eco-
no mia es ti ma que es te po de rá ser de
30 mi lhões de pes so as, me ta de dos al- 
can ça dos no ano pas sa do. Pa ra tal, a
es tra té gia con sis te em fi xar o va lor do
au xí lio na mes ma fai xa do Bol sa Fa mí- 
lia, de ses ti mu lan do os be ne fi ciá ri os
des te a mi gra rem pa ra o AE, co mo
acon te ceu em 2020, am pli an do bas- 
tan te o seu pú bli co. As sim, o au xí lio só
atin gi ria os tra ba lha do res in for mais
que, atu al men te, não têm di rei to ao
Bol sa Fa mí lia ou a qual quer ou tro ti po
de trans fe rên cia de ren da do go ver no.
Na ver são de 2020, até mi li ta res che- 
ga ram a re ce ber a trans fe rên cia emer- 
gen ci al.

Não obs tan te tais as pec tos, não
res tam dú vi das que, an te a ine vi ta bi li- 
da de de no va eta pa de apoio aos mais
du ra men te atin gi dos pe la pan de mia
do No vo Co ro na ví rus, fi ca mais dis-
tan te o res ta be le ci men to das con di- 
ções ne ces sá ri as ao iní cio de um ci clo
vir tu o so de in ves ti men tos pú bli cos e
pri va dos, de ge ra ção de em pre gos e
de equi lí brio das fi nan ças pú bli cas,
sem os quais a era de al tas e con ti nu a- 
das ta xas de cres ci men to e dis tri bui- 
ção do PIB fi ca ca da vez mais dis tan- 
te. 

E mais ain da: co mo não é pos sí vel o
país vi ver to dos os anos o es tres se de
de fi nir mo dos de am pa rar os mais ca- 
ren tes, se ria mais pro mis sor o pa tro-
cí nio de pro gra mas de ge ra ção de em- 
pre go e de ações se to ri ais es pe cí fi cas
pa ra os mais atin gi dos pe la pan de mia
e pe las de si gual da des es tru tu rais do
país, eli mi nan do-se a in cer te za das
trans fe rên ci as pe rió di cas de ren da,
es tas mes mas in sus ten tá veis no tem-
po.

A minha morada-interina

Re vol vo o pas sa do sem an dar pa ra
trás. Re me xo-o na ma ni fes ta ção do
meu es pí ri to, que me le va a in fin dá- 
veis re fle xões. E não se ria ho je o que
sou, a des co nhe cer o on tem. Da do ser
nes se on tem que vou per se guir as res- 
pos tas pa ra tan tas das mi nhas in qui e- 
tu des. Daí por que, a des pei to de olhar
pa ra o pre té ri to, ca mi nho pa ra fren te,
vis to se não to das, pe lo me nos con si- 
go ob ter al gu mas res pos tas, atra vés
das per qui ri ções que fa ço.

Seu Antô nio es ta va pin tan do as pa- 
re des da en tra da prin ci pal. Um mes- 
cla do de tons es ver de a dos. Obra de
ar te, achei eu, na ino cên cia dos meus
no ve anos de ida de. A re si dên cia, de
com pra re cen te, se acha va em ex ten- 
sos re pa ros, que iam do pi so ao te to.
Na oca sião, qua se nem en ten di o que
es ta va se dan do de ver da de, e só mais
tar de, quan do olhei pa ra um pe da ço
do meu vi ver de ou tro ra, foi que ad- 
qui ri cons ci ên cia da re a li da de.

As vi si tas que fa zia àque le lo cal,
sem pre em com pa nhia do meu pai,
tor na ram-se ro ti nei ras, en quan to não
fin da vam as obras. Apren di a ad mi rar
o seu Antô nio, en car re ga do dos tra ba- 
lhos, além de exí mio pin tor. Um por- 
tu guês al can ça do pe la ida de, se gun do
as fei ções que de le guar dei. Ou, cer ta- 
men te, a imen sa dis tân cia dos anos a
nos se pa rar, me le vou a cons truir es sa
sua ima gem, a de um se nhor à bei ra
do en ve lhe ci men to.

Gos ta va de ver-me ali pre sen te,
pois fui ob ser van do o quan to de es- 
me ro era exi gi do pa ra que os ser vi ços
fi cas sem per fei tos. Ar tí fi ces de pri- 
mei rís si ma qua li da de se de di ca vam à
ta re fa de sua in cum bên cia, sem que
uma só de su as fei tu ras pu des se ser
re pro va da. Es pan tei-me, pos to nun ca
ti ve ra a ideia de co mo pu des sem ser
as sen ta dos os ta cos nos pi sos, jun tan- 
do-os na fi gu ra ção de de se nhos va ri a- 
dos, a ma dei ra em co res ama re la e
pre ta.

Com es sa frequên cia, qua se co ti di- 
a na, fui me dan do con ta do lo cal em
que me si tu a va, as di re ções de ida e
vin da, a vi zi nhan ça a meu re dor, o
per cur so pa ra o ar ma zém, na Rua da
Es tre la. E me en vol vi, tam bém, na ad- 
mi ra ção à ci da de on de ha via fin ca do
meus pés e en tre gue a mi nha al ma,
por quan to não a ima gi na va as sim tão
gran de.

De uma fei ta, em vez de aden trar na
ca sa, cu jas mo di fi ca ções já se acha- 
vam em fa se de con clu são, meu pai,
eu pre so à sua mão es quer da, pos tou-
se de ma nei ra fron tal, a ad mi rá-la na
sua con for ma ção ex ter na, per fei ta, ja- 
ne las de ma dei ra em es ti lo ve ne zi a no,
du as a ca da la do da por ta de en tra da,
po li das de fa zer gos to, pa ra pei tos em
mar mo ri te, en tre ró seo e en car na do.
Os bei rais har mo ni za dos, as te lhas em
ver me lho e as pa re des ex ter nas de um
ver de cin ti lan te. Es ta va lin da, ao meu
olhar, e fi quei con ten te por que iria me
mu dar pa ra uma ha bi ta ção pra ti ca- 
men te no va. Ma mãe fe li cís si ma, pois
já não via a ho ra de trans por tar-se pa- 
ra lá, te to am plo que aqui e ta va a fa mí- 
lia in tei ra, ade ren tes e hós pe des cons- 
tan tes, vin dos do in te ri or, de Vi a na em
es pe ci al.

Re cor do-me do dia em que nos
trans fe ri mos pa ra a Rua de San to
Antô nio, nr. 174, ofi ci al men te cha ma- 
da Rua Te nen te Má rio Car pen ti er, ho- 
me na gem pres ta da a um gru po de mi- 
li ta res, que a nos sa his tó ria re gis tra
co mo “os 18 do For te de Co pa ca ba na”.
Vi ven do em du as ca si nhas si tu a das
na Pra ça de San ta ni nha, eu e mais al- 
guém que nes te mi nu to não me vem à
men te to ma mos a Rua do Ale crim e
lo go me vi no adro da Igre ja de San to
Antô nio, cu jo tem plo foi pal co de mi- 
nhas ora ções de me ni no e de es tri pu- 
li as da ju ven tu de.

A me mó ria é uma fá bri ca de his tó- 
ri as, e mui tas te ria eu a con tar, em tor- 
no de fa tos que se de ram na que la mo- 
ra da-in tei ra ver de, à meia la dei ra da
qua dra en tre as ru as da Cruz e Ri bei- 
rão. As brin ca dei ras à noi te, ao ar li vre,

des pre o cu pa do, sem pen sar no fu tu ro
a mim re ser va do; ma mãe sen ta da em
uma ca dei ra a con ver sar com uma ou
du as vi zi nhas, de on de sai am coi sas
que cri an ça não po dia ou vir; o me do
das lu zes se apa ga rem, as de pen dên- 
ci as no es cu ro, pois um ho mem à ca-
va lo, al ma do ou tro mun do, em tem- 
pos ime mo ri ais, te ria si do um dos
mo ra do res da que la ca sa, há mui to
cons truí da, e seu es pí ri to mal do so fi- 
ca ra, na in qui e tu de de su as cul pas.

Ali mo rei du ran te quin ze anos.
Atra ves sei mi nha cri an çu ra, de pa rei-
me com a pu ber da de e, adul to, de lá
saí pa ra ca sar-me. Nes se lap so, mui tas
coi sas bo as acon te ce ram. Ruins, tam- 
bém. E me per de ria em des cre vê-las.
Meus ir mãos Ar man do, Má rio, Fran- 
cis co e Ma ria de Je sus, as sis ti dos pe la
en fer mei ra Do na Ze zé, nas ce ram nes- 
sa ca sa, que pre en che uma par te da
mi nha vi da. Tam bém, no mes mo
quar to do ca sal, vi mi nha ines que cí vel
mãe, mui to no va, aos seus ses sen ta e
um anos de ida de, des pe dir-se de to-
dos nós pa ra sem pre. Uma dor per-
ma nen te, pro fun da, in de lé vel, in cu- 
rá vel.

Foi-se pa pai, bem mais tar de, pa ra
jun tar-se a ela. In ven tá ri os e par ti lhas,
em bo ra sem tér mi no, em cir cuns tân- 
ci as que fos sem, ne nhu ma ani mo si- 
da de afe tou os tre ze ir mãos, que ago ra
se con tam do ze. Po rém aos pou cos às
coi sas ma te ri ais te ri am que se dar
des ti no. Pre so a emo ções, qua se me
atre vi a com prar a mo ra da-in tei ra
ver de, há di as ven di da pa ra um se-
nhor de na ci o na li da de des co nhe ci da.
Não o fiz e, ago ra, fi co em dú vi das so- 
bre se te ria si do me lhor. Acho que
sim. Ela ago ra tem ou tra fei ção, re ves- 
ti da de azu le jos de de se nhos in de fi ni-
dos, nas co res azul e bran ca.

A vi da é di fí cil de ser com pre en di- 
da. Ain da bem, pois do con trá rio se- 
ría mos do nos do tem po. Do prin cí pio
e do fim. E eu, tal vez, pro pri e tá rio da
mo ra da-in tei ra, a ali men tar os meus
con fli tos, en tre a ver da de e a re a li da- 
de.

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. 

Au to no mia su pre ma

Sem pre que pos so bus co me co lo car de for ma equi li- 
bra da em mi nhas aná li ses acer ca da atu a ção do ou tro
ou de ins ti tui ções. Is so por que não sou, tam pou co pre- 
ten do ser, do no de ver da de qual quer. Na qua li da de de
es cri tor, cum pre-me o pa pel de ana li sar, fa zer a lei tu ra
nas pá gi nas da vi da, nos acon te ci men tos co ti di a nos e
trans por tá-las ao pa pel. Vez por ou tra, na tu ral men te,
do sa da de idi os sin cra sia, por que não?

 
Nes se mis ter, eis que me de pa ro com um acon te ci- 

men to que “rou bou” a ce na po lí ti ca e ju di ciá ria da se- 
ma na e to mou con ta do no ti ciá rio: a pri são de um de pu- 
ta do, após man da do ex pe di do por um mi nis tro do Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral. Ju ris tas aqui la ta dos se ma ni- 
fes ta ram, a fa vor ou con tra, uti li zan do dos mais di ver sos
ar gu men tos.

A mim, na qua li da de de tam bém ma gis tra do, não
com pe te fa zer qual quer aná li se, crí ti ca ou “jul ga men to”
acer ca das de ci sões to ma das por ou trem. Quan do mui- 
to, re ser vo-me a co men tar so bre as mi nhas, se as sim for
pa ra o bem do in te res se co le ti vo, a fim de elu ci dar pro- 
ce di men tos ado ta dos no cur so do pro ces so.

 
Que ro, nou tra via, tra zer à bai la o de ba te que é ne ces- 

sá rio no país, que gi ra em tor no do ne ces sá rio res pei to e
de co ro pa ra com as ins ti tui ções, al gu mas se cu la res, de- 
mo cra ti ca men te cons ti tuí das. O sis te ma de frei os e con- 
tra pe sos pen sa do por Mon tes qui eu e pos te ri or men te
apri mo ra do, não pre ten de qual quer in ter ven ção di re ta
de mem bros de um po der so bre ou tros, mas um ca mi- 
nhar equi li bra do e ins ti tu ci o nal, em ra zão da atu a ção de
mem bros no ple no exer cí cio de su as fun ções.

A in ter ven ção de um po der no ou tro ja mais po de ser
acei ta den tro do re gi me do Es ta do de mo crá ti co de Di- 
rei to. Mas, pa ra aque les que en ten dem po der ha ver es sa
“in ter fe rên cia”, uma atu a ção de um so bre o ou tro, pen- 
so que se ja den tro dos li mi tes ins ti tu ci o nais, con for me
prer ro ga ti vas re ser va das a ca da uma das ins ti tui ções e
obe di en te a de vi da pre vi são le gal.

As sim, de cre tos do Exe cu ti vo po dem ser der ru ba dos
no Con gres so; pro je tos de lei po dem ter par tes ve ta das
pe lo che fe do Exe cu ti vo; e o Ju di ciá rio po de in ter pre tar
nor mas que im pac tem nos ou tros dois po de res. Tu do
den tro da nor ma li da de e da le gí ti ma or dem cons ti tu ci o- 
nal que re ge a na ção bra si lei ra.

 
O que não ca be, sen do des me di do e ina cei tá vel, é a

afron ta gra tui ta e des res pei to sa que al guns avo cam o di- 
rei to in di vi du al e ex clu si vo, po rém ima gi ná rio, de pos- 
suir. Ata car mem bros de uma ins ti tui ção por cau sa de
con vic ções pes so ais não se mos tra ra zoá vel ou equi li- 
bra do. É ina cei tá vel, sob qual quer pre tex to, o ata que de
um mem bro de um po der ao mem bro de ou tro po der,
igual men te cons ti tuí do e com o mes mo grau de im por- 
tân cia. Só pa ra dei xar cla ro, já não ca be ria tal con du ta
con tra qual quer ou tro ci da dão, in de pen den te da po si- 
ção.

Ca lu ni ar, in ju ri ar, agre dir, ata car mem bros e ins ti tui- 
ções cons ti tuí das, por si só, já não são ati tu des que se
co a du nam com o es pí ri to re pu bli ca no e não con tri bu- 
em pa ra en con trar a saí da do ato lei ro que o país se en- 
con tra. Qui çá le van tar a voz, bra dar com de do em ris te e
fa zer ame a ças. In ci tar a vi o lên cia, con vo car “se gui do- 
res” pa ra fe char o Su pre mo, ex pres são má xi ma da Jus ti- 
ça e guar dião de nos sa cons ti tui ção.

 
Nos sa de mo cra cia pa re ce es tar so fren do mo men ta- 

ne a men te de am né sia. Es que ceu-se das pro fun de zas
som bri as do qual emer giu, pa re ce que rer na ve gar sob
tem pes ta de em de tri men to da cal ma ria. Tu do de for ma
in ten ci o nal. De re pen te, pa re ce que ser de mo crá ti co é
fa lar o que pen sa, fe rir sen ti men to e de ne grir ca rá ter.
Tu do is so, sem que so bre ve nham quais quer con sequên- 
ci as, sob o pre tex to da li ber da de de ex pres são.

Di ga-se, es sa tal li ber da de re quer res pon sa bi li da de e
tem pe ran ça. Não se po de cons pi rar con tra a de mo cra- 
cia sob o fun da men to de que pos sui li ber da de de mo crá- 
ti ca pa ra agir e fa lar o que lhe con vém. Is so vai, de fi ni ti- 
va men te, con tra o pró prio re gi me de mo crá ti co, que
pos sui li ber da des, mas tam bém de ve res. Leia-se: li mi- 
tes.

 
Um con jun to de fa to res dá si nais que o Bra sil não ca- 

mi nha bem. Eco no mia fra gi li za da, des vi os de re cur sos
pa ra o com ba te à pan de mia, len ti dão nas ações de va ci- 
na ção, o jei ti nho bra si lei ro da que les que fu ram a fi la da
va ci na, as per sis ten tes ca ne la das e po de res cons tan te- 
men te em ro ta de co li são.

 
Uma das ha bi li da des mais im por tan tes des te sé cu lo

se cha ma em pa tia. Pen so que pre ci sa mos pra ti cá-la um
pou co mais e o ce ná rio é ex tre ma men te opor tu no. En- 
ten do que é pre ci so se de sar mar. As ins ti tui ções pre ci- 
sam di a lo gar, pro por saí das pa ra o es ta do de le tar gia
que a na ção se en con tra.  Co lo car os cha ma dos “pin gos
nos is”.

 
Cons truir um es pa ço de en ten di men to ba se a do na

lu ci dez e tem pe ran ça. Ade mais, a au to no mia su pre ma
não diz res pei to a um só po der, mas a to das as ins ti tui- 
ções es sen ci ais. Ade mais, ou so ir além e afir mar que aci- 
ma de to das elas, in clu si ve dos po de res, que su pre ma é a
au to no mia de um po vo, so be ra no. Es tá em jo go e é ur- 
gen te o in te res se mai or de 220 mi lhões de bra si lei ros
que não po dem, a exem plo de uma no ve la me xi ca na, vi- 
ver um dra ma a ca da no vo ca pí tu lo.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro

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


10
Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.comGERAL

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro de 2021

6

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 18/01/2021 a 15/02/2021, 
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.
Importante destacar que a ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas das praias, 
considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias públicas para os 
rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, recomenda-se evitar a recreação 
nas 24h que as sucederem.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 17 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
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IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO
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IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO
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IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO
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PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05
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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

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 01/2021/CCL/PMM. ÓRGÃO REALIZADOR: O município de 
Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 
instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e alterações, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, tendo por objeto: registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os veículos e máquinas 
pesadas da frota oficial, com entrega parcelada, visando suprir as necessidades das secretarias municipais da 
Prefeitura Municipal de Monção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. LOCAL/SITE: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 04 de 
março de 2021 às 08h30min (oito horas e trinta minutos). EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central 
de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao Setor de Licitação do município. Monção/MA, 17 
de fevereiro de 2021. Pregoeiro: Brunno Leonardo E. F. Sousa.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 02/2021/CCL/PMM. ÓRGÃO REALIZADOR: O município de 
Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 
instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e alterações, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, tendo por objeto: registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual contratação de 
pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de locação de veículos automotores, com entrega parcelada, 
visando suprir as necessidades das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Monção, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. LOCAL/SITE: https://www.licita-
net.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 04 de março de 2021 às 10h30min (dez horas e 
trinta minutos). EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
https://www.licitanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça 
Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente, junto ao Setor de Licitação do município. Monção/MA, 17 de fevereiro de 2021. 
Pregoeiro: Brunno Leonardo E. F. Sousa.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 03/2021/CCL/PMM. ÓRGÃO REALIZADOR: O município de 
Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída 
pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 
147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que 
fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, tendo por objeto: 
registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
especializada para prestação de serviços em transporte escolar sob o regime de locação de veículos terrestre, 
visando atender as necessidades de transporte escolar de alunos da rede de ensino do município de Monção, 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Monção, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. LOCAL/SITE: https://www.licitanet.com.br/. A realização do 
certame está prevista para o dia 04 de março de 2021 às 14h30min (catorze horas e trinta minutos). EDITAL: O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, 
bem como na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, 
Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao Setor 
de Licitação do município. Monção/MA, 17 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: Brunno Leonardo E. F. Sousa.

R&D Mineração E Construção Ltda
CNPJ Nº 22.192.546/0005-58

R&D Mineração E Construção Ltda , CNPJ Nº 
22.192.546/0005-58 , torna público que REQUEREU 
no município de São Luís - MA, E- Processo nº 
186613/2020, junto à Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA a Licença de 
Operação, para a atividade de Transporte de produ-
tos perigosos.

ELEIÇÃO SINDICAL

EDITAL DE POSSE

O Presidente do Sindicato das Indústrias de Leite e Derivados do 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, convoca 
os sócios filiados do referido Sindicato para a Assembleia Geral 
Extraordinária de Posse da nova Diretoria Eleita, que se realizará 
no dia 23 de fevereiro, às 10:00, em sua sede, sito na Avenida 
Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Casa da Indústria “Albano 
Franco”, 3º andar, sala 302, retorno da Cohama, nesta cidade, 
para dar posse à nova Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
eleitos no dia 04 de janeiro de 2021 para o triênio 2021/2024.

O presente edital será afixado no quadro de avisos desta 
entidade.

São Luís, 20 de fevereiro de 2021.
Alexandre Rodrigues Ataíde

Presidente

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021. REGISTRO DE 
PREÇOS. O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e 
alterações e Decreto 10.024/2019. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE 
PREÇO para eventual e futura aquisição de medicamentos, material odontológico, material 
hospitalar e laboratorial. ABERTURA:  03 de março de 2021, às 09:00 horas. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 
12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo 
e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 22 de 
fevereiro de 2021. Cristina de Sousa Coelho. Secretária Municipal de Saúde.

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021. O MUNICIPIO DE 
NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o 
REGISTRO DE PREÇO para compra de uma ambulância destinada a atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde. ABERTURA:  03 de março de 2021, às 16:00 horas. O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas no 
mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do 
Maranhão (MA), 22 de fevereiro de 2021. Cristina de Sousa Coelho. Secretária Municipal de 
Saúde.

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021. REGISTRO DE 
PREÇOS. O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para 
fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados a atender as demandas das 
secretarias municipais. ABERTURA:  04 de março de 2021, às 08:00 horas. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 
12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo 
e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 22 de 
fevereiro de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021. REGISTRO DE PREÇO. O 
MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preço. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, destinados a atender demanda das 
diversas Secretarias da Prefeitura de Nova Olinda do Maranhão/MA. ABERTURA:  04 de março de 
2021, às 11:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo 
endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão 
(MA), 22 de fevereiro de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de Administração e 
Planejamento.

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O 
MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para eventual 
contratação de empresa para fornecimento de peças, pneus e câmaras de ar, destinados a atender 
demanda das diversas Secretarias da Prefeitura de Nova Olinda do Maranhão/MA. ABERTURA:  04 
de março de 2021, às 14:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova 
Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão 
ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova 
Olinda do Maranhão (MA), 22 de fevereiro de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de 
Administração e Planejamento.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Na-
turais - SEMA, em 10/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superfi-
cial em Lagoa de Acumulação de Águas Pluviais (Ponto 1), nas coordenadas Lat. 2°41’24,45”S e 
Long. 44°18’36,63”O, situada na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, para fins de cons-
trução civil e umectação de vias de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 
20110016304/2020, e-processos nº 162905/2020.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais - SEMA, em 10/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superficial 
em manancial sem denominação (Ponto 7), nas coordenadas Lat: -3.664085° e Long: -45.842706°, 
situado no município de Alto Alegre, no Estado do Maranhão, para fins de construção civil e umec-
tação de vias de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110016475/2020, 
e-processos nº 162909/2020.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais - SEMA, em 10/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superficial 
em manancial sem denominação (Ponto 9), nas coordenadas Lat: -3.737347° e Long: -46.110838°, 
situado no município de Alto Alegre, no Estado do Maranhão, para fins de construção civil e umec-
tação de vias de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110016961/2020, 
e-processos nº 162987/2020.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
- SEMA, em 18/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superficial no Rio 
Itapecuru (Ponto 2), nas coordenadas Lat: 3°8’31,45”S; Long: 44°15’17,89”O, situado no município 
de Santa Rita, no Estado do Maranhão, para fins de construção civil e umectação de vias de acesso, 
conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110030641/2020, e-processos nº 168989/2020.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
- SEMA, em 18/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superficial no 
Rio Itapecuru (Ponto 3), nas coordenadas Lat: 3°23’3,77”S; Long: 44°21’21,05”, situado no municí-
pio de Itapecuru Mirim, no Estado do Maranhão, para fins de construção civil e umectação de vias 
de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110030722/2020, e-processos nº 
169005/2020.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais - SEMA, em 18/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superficial 
no Rio Mearim (Ponto 4), nas coordenadas Lat: 3°32’46,73”; Long: 44°49’53,47”, situado no municí-
pio de Itapecuru Mirim, no Estado do Maranhão, para fins de construção civil e umectação de vias 
de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110030803/2020, e-processos nº 
169016/2020.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais - SEMA, em 18/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superficial 
no Lago Zé Maria (Ponto 5), nas coordenadas Lat: 3°43’15,70”S; Long: 45°28’10,62”O, situado no 
município de Pindaré Mirim, no Estado do Maranhão, para fins de construção civil e umectação de 
vias de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110030317/2020, e-processos 
nº 168901/2020.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais - SEMA, em 18/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superficial 
no Lago Tora o Pau (Ponto 6), nas coordenadas Lat: 3°43’1,40”S; Long: 45°31’57,54”O, situado no 
município de Pindaré Mirim, no Estado do Maranhão, para fins de construção civil e umectação de 
vias de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110030236/2020, e-processos 
nº 168890/2020.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais - SEMA, em 18/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superficial 
no Igarapé Timbira (Ponto 8), nas coordenadas Lat: 3°41’42,74”S; Long: 45°55’12,06”O, situado no 
município de Alto Alegre do Pindaré, no Estado do Maranhão, para fins de construção civil e umec-
tação de vias de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110030074/2020, 
e-processos nº 168864/2020.

Governo define fluxo de atendimento a casos suspeitos 
de infecção pela nova variante do coronavírus

A 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
definiu um fluxo de atendimento na 
rede estadual para a identificação e o 
monitoramento da nova variante do 

SARS-CoV-2. Os casos suspeitos de infecção pela 
nova variante serão identificados a partir da con-
sulta em uma das portas de entrada para aten-
dimento a pacientes com sintomas da Covid-19. 
O objetivo é agilizar tanto a assistência quanto 
a identificação dos casos.

Na capital, as Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPAs) definidas para pacientes com sintomas 
da Covid-19 são: Parque Vitória, Vinhais, Araçagy, 
Cidade Operária e Paço do Lumiar. No interior 
do estado, o fluxo de atendimento tem início em 
Unidades Básicas de Saúde definidas pelos mu-
nicípios. Todos os municípios foram orientados 
acerca da Nota Técnica da SES que orienta essa 

assistência específica.
Devem buscar a assistência os pacientes com 

sintomas da Covid-19, como febre, tosse e dor de 
cabeça persistentes, falta de ar e perda de olfato 
e paladar. A superintendente de Epidemiologia e 
Controle de Doenças, Tayara Costa Pereira, des-
taca que a preocupação da SES é orientar os pa-
cientes e as unidades da rede estadual de saúde. 
Ela acrescenta que um dos objetivos da organi-
zação do fluxo é detectar e monitorar a ocorrên-
cia de casos decorrentes destas novas variantes, 
para fins de vigilância epidemiológica e acom-
panhamento ativo dos casos.

“Ao organizar o atendimento a esses casos es-
pecíficos, garantimos a assistência adequada aos 
pacientes e conseguimos detectar com maior agi-
lidade os casos de infecção pela nova variante, 
considerada ainda mais contagiosa”, enfatiza.

A avaliação médica irá definir se o paciente é 
considerado um caso suspeito de infecção pela 
nova variante. Um dos critérios considerados é 
se o paciente esteve em cidades com confirma-
ção da circulação da nova variante, como Ma-
naus, capital do Amazonas. A partir da suspei-
ta, o paciente é encaminhado para a realização 
do teste RT-PCR. A amostra será enviada para o 
Laboratório Central de Saúde Pública do Mara-
nhão (Lacen-MA) para análise.

Também faz parte do fluxo de atendimento a 
investigação dos contatos próximos dos pacien-
tes suspeitos, que será realizada pela Vigilância 
Epidemiológica Municipal. Todos os fluxos de 
rastreamento estão sendo conduzidos segundo 
a Nota Técnica 2021/01 – Rede Genômica Fio-
cruz/Ministério da Saúde, que trata sobre nova 
variante do Sars-CoV-2.

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021. REGISTRO DE 
PREÇOS. O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, atra-
vés da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna público que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o 
REGISTRO DE PREÇO para eventual contratação de empresa para fornecimento de su-
primentos de informática, destinados a atender demanda das diversas Secretarias da 
Prefeitura de Nova Olinda do Maranhão/MA. ABERTURA:  04 de março de 2021, às 16:00 
horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Mara-
nhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser 
obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. 
Nova Olinda do Maranhão (MA), 22 de fevereiro de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária 
Municipal de Administração e Planejamento.

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021. REGISTRO DE 
PREÇOS. O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, atra-
vés da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna público que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o 
REGISTRO DE PREÇO contratação de serviços de hospedagem e refeições destinados a 
atender as demandas das secretarias municipais. ABERTURA:  05 de março de 2021, às 
09:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Ma-
ranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser 
obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. 
Nova Olinda do Maranhão (MA), 22 de fevereiro de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária 
Municipal de Administração e Planejamento.

COVID-19
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ANDAM JUNTAS.

A SAÚDE E 
 A ECONOMIA

NO MARANHÃO,

Maranhão. O estado com o melhor desempenho do país no combate 
à covid é também o que mais gerou empregos no Nordeste.

O Governo do Estado está trabalhando muito pra enfrentar a pandemia. O resultado é que 

o Maranhão tem o melhor desempenho no combate ao coronavírus do país, segundo o 

Centro de Liderança Pública. Estamos agilizando a vacinação, e quanto mais vidas são 

salvas, mais nossa economia fica forte. O resultado é que o Maranhão é o estado que mais 
gerou empregos no Nordeste em 2020. Porque um estado só cresce de verdade quando 

cuida das pessoas, com mais saúde e com mais trabalho.

Faça como o Governo: lute contra o coronavírus. 

Use máscara Mantenha as mãos limpas Respeite o distanciamento

1,5m
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PA TRÍ CIA CU NHA

Tex to te ve aval da CNBB

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Polêmica da política
e da diversidade 

“A
úni ca uni da de que nós bus ca mos é Cris to.
Co mo Igre ja nós não bus ca mos uni da de de
pen sa men to, pe lo con trá rio, nós acre di ta- 
mos que Deus é um Deus que se ma ni fes ta

na di ver si da de. Ago ra es sa di ver si da de pre ci sa bus car
uma uni da de. Tam bém não é pro pos ta da Igre ja aten der
uns e de sa ten der ou tros, co mo mui tos in sis tem em di- 
zer. Até o car taz da Cam pa nha da Fra ter ni da de des te
ano nos mos tra is so: for mas di fe ren tes, pers pec ti vas di- 
fe ren tes, mas pa ra que eles en con trem be le za eles pre ci- 
sam se unir”. A fa la é de Del so de Je sus Car do so, Co or de- 
na dor Ar qui di o ce sa no de Cam pa nhas, de São Luís, so- 
bre as dis cus sões em tor no do te ma da Cam pa nha da
Fra ter ni da de Ecu mê ni ca de 2021.

“Ago ra es sa di ver si da de pre ci sa

bus car uma uni da de. Tam bém não é

pro pos ta da Igre ja aten der uns e

de sa ten der ou tros, co mo mui tos

in sis tem em di zer. Até o car taz da

Cam pa nha da Fra ter ni da de des te

ano nos mos tra is so: for mas

di fe ren tes, pers pec ti vas di fe ren tes,

mas pa ra que eles en con trem be le za

eles pre ci sam se unir.”

A CFE traz co mo te ma “Fra ter ni da de e Diá lo go: com- 
pro mis so de amor” e o le ma “Cris to é a nos sa paz: do que
era di vi di do, fez uma uni da de” e foi anun ci a da no úl ti- 
mo dia 17, pe la Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra- 
sil (CNBB) e o Con se lho Na ci o nal de Igre jas Cris tãs (Co- 
nic).

Em São Luís, a ce le bra ção de lan ça men to se rá nes te
sá ba do, 20, às 17h, no San tu rá rio Nos sa Se nho ra de Na- 
za ré, no Coha trac, em ato res tri to por cau sa da pan de- 
mia de Co vid-19, e se rá pre si di da pe lo ar ce bis po me tro- 
po li ta no de São Luís, Dom Jo sé Be li sá rio da Sil va e con- 

ce le bra da pe lo co or de na dor Ar qui di o ce sa no da Ação
Evan ge li za do ra e Mis si o ná ria e pe los Vi gá ri os Fo râ ne os.

Re a li za da pe la CNBB to dos os anos no tem po da Qua- 
res ma, pe río do de 40 di as que an te ce de a Pás coa, es ta é
quin ta edi ção ecu mê ni ca da cam pa nha, que con gre ga
di ver sas de no mi na ções que com põem o Co nic, co mo:
Igre ja Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, Igre ja Si ri an Or to do- 
xa de An ti o quia, Igre ja Evan gé li ca de Con fis são Lu te ra- 
na no Bra sil, Igre ja Epis co pal An gli ca na do Bra sil, Igre ja
Pres bi te ri a na Uni da, Ali an ça de Ba tis tas do Bra sil, com o
ob je ti vo de va lo ri zar as ri que zas em co mum en tre as
igre jas.

Mas des de que fo ram anun ci a dos te ma e le ma, o as- 
sun to foi le va do à dis cus são. A in ter pre ta ção do tex to-
ba se ga nhou for mas e po si ci o na men tos va ri a dos de
pes soa tan to de den tro quan to de fo ra da Igre ja, ao re- 
pro var a “ne ga ção da ci ên cia” du ran te a pan de mia de
Co vid-19, cri ti car a atu a ção do go ver no fe de ral no com- 
ba te ao co ro na ví rus e igre jas que não res pei ta ram o dis- 
tan ci a men to so ci al. Além dis so, o do cu men to ci tou nú- 
me ros da vi o lên cia con tra mu lhe res, ne gros, in dí ge nas e
pes so as LGB TIQ+.

De acor do com tex to da Rá dio Ita ti aia, em Juiz de Fo ra
(MG), o ar ce bis po me tro po li ta no Dom Gil Antô nio Mo- 
rei ra ori en tou as igre jas da ar qui di o ce se a não uti li zar o
tex to-ba se da Cam pa nha da Fra ter ni da de. Em co mu ni- 
ca do, o ar ce bis po ar gu men tou que “nes te ano, hou ve
uma gra ve fa lha com re la ção ao tex to-ba se que tem pro- 
vo ca do sé ria po lê mi ca, por apre sen tar con cei tos du vi- 
do sos em re la ção à dou tri na so ci al e à mo ral cris tã, sen- 
do a au to ra adep ta de cor ren tes mo rais não acei tas pe la
Igre ja Ca tó li ca e nem por gran de par te dos nos sos ir- 
mãos evan gé li cos.”

“Nes te ano, hou ve uma gra ve fa lha

com re la ção ao tex to-ba se que tem

pro vo ca do sé ria po lê mi ca por

apre sen tar con cei tos du vi do sos em

re la ção à dou tri na so ci al e à mo ral

cris tã, sen do a au to ra adep ta de

cor ren tes mo rais não acei tas pe la

Igre ja Ca tó li ca e nem por gran de

par te dos nos sos ir mãos

evan gé li cos.”

O cer ne da cam pa nha des te ano es tá no con vi te à re- 
fle xão pa ra iden ti fi car ca mi nhos de su pe ra ção das po la- 
ri za ções e vi o lên ci as que mar cam a so ci e da de atu al. Se- 
gun do o pa dre Pa blo Ne ves, da Igre ja Si ri an Or to do xa
em São Luís, é in te res san te res sal tar que o sig ni fi ca do da
par ti ci pa ção das igre jas em um even to co mo es te é que
elas se des cen tra li zam dos seus pro ble mas par ti cu la res
pa ra se en con tra rem nas ca rên ci as, de man das e cla mo- 
res das pes so as que, na ver da de, são co muns.

Es cri to por mem bros do Co nic, com o aval da di re- 
ção-ge ral da CNBB, o tex to ci ta cri mes con tra mi no ri as e
a re la ção com po si ci o na men tos con ser va do res. “Al gu- 
mas igre jas rei vin di ca ram o di rei to de per ma ne ce rem
aber tas, re a li zan do su as ce le bra ções, ape sar das aglo- 
me ra ções cau sa rem con ta mi na ções e mor tes”. Em ou- 
tro pon to, so bre a vi o lên cia, diz: “es tes ho mi cí di os são
efei tos do dis cur so de ódio, do fun da men ta lis mo re li gi- 
o so, de vo zes con tra o re co nhe ci men to dos di rei tos das
po pu la ções LGBTQI+ e de ou tros gru pos per se gui dos e
vul ne rá veis”. Quan to ao po der pú bli co no com ba te à
pan de mia, o tex to-ba se diz: “o go ver no bra si lei ro não
ado ta po lí ti cas efe ti vas no com ba te à Co vid-19”, e que a
pan de mia “di la ce rou fa mí li as e dei xou es pa ços va zi os
na cul tu ra na ci o nal”.

Pa ra Del so de Je sus, há dois fa to res que ex pli cam os
ata ques à Igre ja, o olhar in di vi du al so bre as ques tões e a
fal ta de en ten di men to do tex to com ple to da Cam pa nha.
Ele diz que es ta é a 57ª edi ção da Cam pa nha e em to das
elas sem pre há gru pos que se ma ni fes tam con trá rio ao
te ma, e quan do se tra ta de uma cam pa nha ecu mê ni ca,
os ata ques são ain da mai o res pe la fal ta de en ten di men- 
to do que é uma cam pa nha ecu mê ni ca.

“Os te mas das cam pa nhas pro põem um olhar pa ra
nos sa re a li da de a par tir do evan ge lho, e ain da tem mui- 
tos dos nos sos ir mãos que são fe cha dos pa ra ques tões
in di vi du ais da fé. Ain da não per ce be ram, in clu si ve, que

o pró prio man da men to de Cris to nos con vi da: não pos- 
so amar a Deus so bre to das as coi sas, se eu não amo o
meu pró xi mo co mo a mim mes mo. A CFE é um tex to fei- 
to por to das as igre jas. Se nós bus ca mos a uni da de, nós
va mos ter que bus car um diá lo go que ou ça to das as vo- 
zes, e tem mui ta gen te que ain da es tá fe cha do pa ra o
diá lo go, achan do que so men te aque la voz, aque la ex pe- 
ri ên cia de fé a qual ele pro fes sa, é ver da dei ra”.

O se gun do pon to apon ta do por ele, é o re cor te que es- 
tá sen do fei to do tex to, res sal tan do as pec tos pon tu ais.
“Tem-se um tex to be lís si mo e ape nas 1 pon to que fa la
so bre o aco lhi men to, a es cu ta das pes so as que são
LGBTQI+. Is so ge rou um cer to des con ten ta men to de al- 
gu mas pes so as que en ten dem que nós não de ve mos
aco lher es ses nos sos ir mãos. A úni ca pon tu a ção que o
tex to ba se faz nes sas ques tões é di zen do que nós de ve- 
mos ou vir es ses nos sos ir mãos, que de ve mos aco lhê-los
no sen ti do de aco lher a hu ma ni da de que há em ca da um
de les e con vi dar pa ra o diá lo go fra ter no. É so men te es sa
a ques tão. En tão, al guns ra di cais da fé, al gu mas pes so as
que não con se guem olhar além dos mu ros pa ra es ta be- 
le cer pon tes, se fe cha ram a es sa ques tão e co me ça ram a
ata car a nos sa igre ja”.

Del so de Je sus diz que sem pre que a cam pa nha con- 
vi da a uma ati tu de con cre ta, pro vo ca ce leu ma. “Al guns
gru pos ul tra con ser va do res que tem den tro da nos sa
Igre ja, se di zem Igre ja, mas aca bam não ten do uma co- 
mu nhão com a pró pria Igre ja. Nós que re mos de fa to fa- 
zer com que es sa cam pa nha pro vo que um diá lo go que
se ja, aci ma de tu do, um tes te mu nho de fé”.

“Al guns gru pos ul tra con ser va do res

que tem den tro da nos sa Igre ja, se

di zem Igre ja, mas aca bam não

ten do uma co mu nhão com a

pró pria Igre ja. Nós que re mos de fa to

fa zer com que es sa cam pa nha

pro vo que um diá lo go que se ja,

aci ma de tu do, um tes te mu nho de

fé.”

So bre o viés po lí ti co que a dis cus são en ve re dou, es- 
pe ci al men te nas re des so ci ais, Del son diz que é ne ces sá- 
rio um co nhe ci men to mais pro fun do so bre es sa ques- 
tão. 

“As pes so as es tão ten tan do po li ti zar coi sas que não
es tão nes se âm bi to. O gran de pro ble ma é que as pes so as
aca bam ten do um co nhe ci men to mui to su per fi ci al das
coi sas, por que po lí ti ca, a acep ção po lí ti ca na sua es sên- 
cia, é o bem co mum. Se o evan ge lho é boa no ti cia e bus- 
ca a vi da em abun dân cia, en tão é uma pro pos ta de bem
co mum pa ra to dos. In fe liz men te, a In ter net é um lu gar
que sob pseudô ni mo to do mun do po de fa lar o que acha
que de ve fa lar. A nos so ideia de fa to é dar um tes te mu- 
nho pro fé ti co de fra ter ni da de e ca ri da de”, fi na li zou.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pesquisa revela aumento de consumo nocivo de álcool durante quarentena no Brasil e
psicólogo alerta para perigo do abuso de bebidas alcoólicas

PA TRÍ CIA CU NHA

Com ba te ao al co o lis mo

Fi ca a di ca

• Com pul são: uma ne ces si da de for te
ou de se jo in con tro lá vel de be ber;
• Di fi cul da de de con tro lar o con su -
mo: não con se guir pa rar de be ber de -
pois de ter co me ça do;
• Sin to mas de abs ti nên cia fí si ca, co -
mo náu sea, su or, tre mo res e an si e da -
de, quan do se pa ra de be ber;
• To le rân cia: ne ces si da de de do ses
mai o res de ál co ol pa ra atin gir o mes -
mo efei to ob ti do com do ses an te ri or -
men te in fe ri o res ou efei to ca da vez
me nor com uma mes ma do se da
subs tân cia.

ÁLCOOL NA PANDEMIA 

42% relataram alto
consumo de álcool

N
es ta se ma na que pas sou, no
dia 18 de fe ve rei ro, a úl ti ma
quin ta-fei ra, foi co me mo ra- 
do o dia Na ci o nal de Com- 

ba te ao Al co o lis mo. Em 2020 foi um
ano que fi cou mar ca do pe la pan de- 
mia cau sa da pe la Co vid-19, e tam bém
foi um ano que re ve lou um au men to
no con su mo de be bi da al coó li ca no
Bra sil e no mun do.

Um ato que pa re ce ino fen si vo pa ra
uns, pa ra ou tros po de ser mui to pe ri- 
go so.  De acor do com pes qui sa fei ta
pe la Or ga ni za ção Pan-Ame ri ca na da
Saú de (Opas), o abu so de ál co ol su biu
na Amé ri ca La ti na du ran te a pan de- 
mia e, no Bra sil, 42% dos en tre vis ta- 
dos re la ta ram al to con su mo de ál co ol.

Do to tal de 3.799 en tre vis ta dos no
Bra sil, 52,8% re la ta ram o uso da be bi- 
da al coó li ca co mo mé to do pa ra re la- 
xar de ao me nos um sin to ma emo ci o- 
nal co mo an si e da de, ner vo sis mo,
insô nia, pre o cu pa ção e ir ri ta bi li da de.
Se ja pa ra fu gir de al gum pro ble ma,
por di ver são, ou por al gum trans tor no
de saú de, o abu so de be bi da al coó li ca
tem sé ri os agra van tes.

Es tu dos mos tram que o con su mo
de ál co ol tem in fluên cia ne ga ti va no
sis te ma imu ne, tor nan do o or ga nis- 
mo mais vul ne rá vel a in fec ções por
bac té ri as e ví rus. Além dis so, o ál co ol
co la bo ra pa ra a ocor rên cia de de pres- 
são, an si e da de e vi o lên cia do més ti ca,
que po dem ser mais fre quen tes du- 
ran te o iso la men to. O uso cons tan te,
des con tro la do e pro gres si vo de be bi- 
das al coó li cas po de com pro me ter se- 

ri a men te o bom fun ci o na men to do
or ga nis mo, le van do a con sequên ci as
ir re ver sí veis, com pre juí zos não ape- 
nas pa ra a pró pria vi da, mas im pac- 
tan do no am bi en te fa mi li ar, e na vi da
pro fis si o nal e so ci al.  “O al co o lis mo é
uma do en ça in cu rá vel que não atin ge
só o al coó la tra. Ado e ce tan to o de pen- 
den te, quan to o fa mi li ar. Em al guns
pon tos a fa mí lia ado e ce pri mei ro do
que o pró prio al cóo la tra, por que
quan do ele che ga ou sai de ca sa a pre- 
o cu pa ção fi ca, e atin ge to dos os que
es tão ao re dor, por is so que a do en ça
atin ge to do mun do”, dis se Ele nil do,
mem bro do gru po Al co o li cos Anô ni- 
mos da área 16, há 23 anos.

O al co o lis mo é uma

do en ça in cu rá vel que

não atin ge só o

al coó la tra. Ado e ce tan to

o de pen den te, quan to o

fa mi li ar.

Pa ra o psi có lo go Za ca ri as Ra ma lho,
do cen te da Es tá cio, es se com por ta- 
men to é pro ble má ti co, por que fun ci- 
o na co mo um re fú gio não sau dá vel
pa ra sen ti men tos de me do e de so li- 
dão. “Es se há bi to po de vir a se trans- 
for mar em uma de pen dên cia, por que
é um com por ta men to vol ta do às fal- 
tas que aflo ra ram du ran te o iso la- 

men to. Há pes so as que não de sen vol-
ve ram sua re si li ên cia, que é a ca pa ci- 
da de de atra ves sar si tu a ções con fli tu-
o sas, e é pe ri go so fa zer uso da be bi da
al coó li ca co mo me ca nis mo de de fe sa,
pa ra não vi ven ci ar um mo men to de
so fri men to de fa to”, afir ma o psi có lo- 
go.

Em al guns pon tos a

fa mí lia ado e ce pri mei ro

do que o pró prio

al cóo la tra, por que

quan do ele che ga ou sai

de ca sa a pre o cu pa ção

fi ca e atin ge to dos os que

es tão ao re dor.

Aumento do ‘Beber Pesado Episódico’

Na pes qui sa re a li za da en tre maio e
ju nho de 2020 tam bém foi ob ser va do,
den tre os en tre vis ta dos de 30 a 39
anos, um au men to do com por ta men- 
to co nhe ci do co mo Be ber Pe sa do Epi- 
só di co (BPE), que ocor re quan do a
pes soa in ge re cer ca de cin co do ses de
be bi da, o equi va len te a 60 gra mas de
ál co ol, em uma úni ca oca sião.

O es pe ci a lis ta aler ta que o con su- 
mo no ci vo de be bi das al coó li cas, an- 
tes do ví cio, já é con si de ra do um
trans tor no men tal. “Nes te mo men to,
o in di ví duo já pos sui uma con di ção
pa to ló gi ca que ne ces si ta de acom pa- 
nha men to de uma equi pe mul ti dis ci- 
pli nar, por que o uso abu si vo po de le- 
var a trans tor nos mais gra ves, com
con sequên ci as fí si cas, psi co ló gi cas e
com por ta men tais, co mo agra va men- 
to da vi o lên cia do més ti ca, aci den tes
de trân si tos, den tre ou tros”, ex pli ca.
De acor do com a Or ga ni za ção Mun di- 
al da Saú de (OMS), três mi lhões de
mor tes por ano re sul tam do uso no ci- 
vo do ál co ol.

No Bra sil, o con su mo de ál co ol per
ca pi ta é de 8,9L por ano, nú me ro aci- 
ma da mé dia mun di al de 6,4L por pes- 
soa. Se gun do da dos da OMS, qua se
3% da po pu la ção bra si lei ra aci ma de
15 anos de ida de é con si de ra da al coó- 
la tra. Di an te des ses nú me ros, o es pe- 
ci a lis ta ad ver te que é ne ces sá rio abrir
es pa ços pa ra que os jo vens pos sam
fa lar so bre as su as emo ções pa ra ten- 
tar bus car for mas de li dar com al gu- 
ma pro ble má ti ca que pos sa re sul tar
no con ta to tão pre co ce com o ál co ol, e
lem bra co mo a psi co lo gia po de con- 
tri buir. “A psi co te ra pia po de aju dar na
com pre en são de al gu mas ques tões
emo ci o nais, des cons truir cren ças e
per cep ções, e aju dar a tra ba lhar o
bem es tar do in di ví duo. Ou tro pon to
mui to im por tan te é que ho je exis tem
tam bém ser vi ços co mo os CAPS (Cen- 
tro de Aten ção Psi cos so ci al) que dis- 
põem de uma equi pe mul ti pro fis si o- 
nal que po de con tri buir no tra ta men- 
to da de pen dên cia quí mi ca, ava li an- 

do o ca so e tra çan do a me lhor con du-
ta te ra pêu ti ca pa ra ca da pes soa”.

Se vo cê tem al gum pa ren te ou ami- 
go que abu sa no con su mo do ál co ol,
fi que aten to aos sin to mas do al co o lis- 
mo. Ca so a pes soa apre sen te al gum
de les, pro cu re aju da. O al co o lis mo
tem tra ta men to e a cu ra de pen de de
inú me ros fa to res. O prin ci pal de les é
o di ag nós ti co rá pi do e a acei ta ção. Se guem al gu mas di cas pa ra con ti nu ar evi -

tan do a con ta mi na ção por Co vid-19
• Use más ca ra
• Use ál co ol 70% pa ra hi gi e ni zar as mãos
• Man te nha dis tân cia de um me tro de pes so as es pir -
ran do ou tos sin do
• Evi te aglo me ra ções
• Man te nha pe lo me nos dois me tros de dis tân cia da
pes soa con ta mi na da
• Não cum pri men te pes so as com bei jos no ros to, aper -
to de mãos ou abra ços
• Não com par ti lhe ob je tos pes so ais co mo to a lhas de
ros to e cor po ou co pos e ta lhe res
• Man te nha ja ne las aber tas pa ra a cir cu la ção de ar e en -
tra da de luz so lar

EX PLI CA ÇÃO

Qua ren te na,
dis tan ci a men to e
iso la men to so ci al,
qual o sig ni fi ca do?

“A pan de mia mu dou bas tan te a mi nha ro ti na, ini ci al- 
men te o tra ba lho pre sen ci al foi sus pen so, eu fi quei tra- 
ba lhan do ho me of fi ce, qua se não saia de ca sa. Aí apre- 
sen tei al guns sin to mas e ti ve que me iso lar da fa mí lia, fi- 
quei du as se ma nas no meu quar to até me lho rar. Ho je
con ti nuo man ten do o dis tan ci a men to so ci al, uso más- 
ca ra e ál co ol em gel, te nho ido sos em ca sa e me pre o cu- 
po em não con ta mi nar eles”, con ta Lo re na Quei roz, 30
anos, pro fis si o nal de tec no lo gia da in for ma ção.

Já faz qua se um ano que os bra si lei ros en fren tam a
pan de mia do no vo co ro na ví rus e al guns pro ce di men tos
de se gu ran ça vi ra ram ro ti na. Usar más ca ra, hi gi e ni zar
as mãos com ál co ol em gel e man ter o dis tan ci a men to
so ci al são me di das es sen ci ais pa ra evi tar a dis se mi na- 
ção da co vid-19. En tre os pro to co los de saú de pa ra evi- 
tar a con ta mi na ção da co vid-19, al guns ter mos se con- 
fun dem, co mo qua ren te na, dis tan ci a men to e iso la men- 
to so ci al. É im por tan te sa ber o que ca da um sig ni fi ca e
quan do são ne ces sá ri os.

O iso la men to so ci al é o ato de se pa rar um in di ví duo
ou um gru po do con ví vio com as ou tras pes so as. Os cri- 
té ri os elen ca dos pe las au to ri da des ser vem pa ra re du zir
a in ten si da de de in fec ções, vis to que a apro xi ma ção
com al guém in fec ta do é su fi ci en te pa ra o con tá gio da
do en ça.

A qua ren te na é o pe río do em que o in di ví duo que en- 
trou em con ta to com al guém apre sen tan do sin to mas da
do en ça pre ci sa se res guar dar pa ra en ten der se foi ou
não con ta mi na do, po den do ou não vir a de sen vol ver al- 
gum sin to ma da do en ça. Pa ra a co vid-19, es te tem po foi
cal cu la do em 14 di as.

O dis tan ci a men to so ci al é o com por ta men to de se
afas tar fi si ca men te de ou tras pes so as no de cor rer dos
seus afa ze res diá ri os, a fim de se man ter uma mar gem
de se gu ran ça con tra a trans mis são mais acen tu a da de
uma pa to lo gia. A co vid-19, por ser trans mi ti da ma jo ri ta- 
ri a men te por go tí cu las de sa li va car re ga das com as par- 
tí cu las vi rais, per mi te que es ta dis tân cia se ja de 2 me tros
(6 pés nos do cu men tos in ter na ci o nais).

Ou tra for ma de pre ven ção con tra o no vo co ro na ví rus,
são as va ci nas, mas se gun do a in fec to lo gis ta Sil via Fon- 
se ca, en quan to to da a po pu la ção não for va ci na da, os
pro to co los de saú de de vem ser man ti dos. “Mes mo as
pes so as que já es tão va ci na das, não de vem dei xar de la- 
do as me di das de se gu ran ça, pa ra com ba ter a co vid.
Pre ci sa mos usar a más ca ra, ál co ol em gel e man ter o iso- 
la men to ou dis tan ci a men to so ci al. Até que to dos es te- 
jam imu ni za dos, as me di das de se gu ran ça ain da se rão
mui to im por tan tes”, ori en ta a mé di ca.

Mes mo as pes so as que já es tão

va ci na das, não de vem dei xar de

la do as me di das de se gu ran ça, pa ra

com ba ter a co vid. Pre ci sa mos usar a

más ca ra, ál co ol em gel e man ter o

iso la men to ou dis tan ci a men to so ci al

As me di das de se gu ran ça co mo o iso la men to so ci al se
fa zem ne ces sá ri as de vi do a in ca pa ci da de de o sis te ma
de saú de aco lher to dos os po ten ci ais pa ci en tes in fec ta- 
dos. A ex po si ção sem res tri ções dos in di ví du os ao co ro- 
na ví rus po de fa zer o sis te ma de saú de en trar em co lap- 
so.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro

Projeto Videira: respiro pela 
vida em período de asfixia

A pandemia do novo coronavírus tem ceifado vidas e aba-
lado o equilíbrio emocional de pessoas no mundo inteiro. As 
mulheres estão no grupo mais afetado pela ameaça invisível 
e letalidade da Covid-19. Encurralada pela ciência, mas com 
o leque de vacina ainda distante do Brasil, o combate à pan-
demia tem sido travado também no campo da psicologia e do 
apoio espiritual.

Em busca de dar sentido concreto à expressão latina mens 
sana in corpore sano (mente sã em corpo são), a missionária 
e esteticista Eridan Ristovski criou há sete anos o Projeto Vi-
deira, como foco neste binômio. No momento tenta mantê-lo 
ativo reunindo forçar voluntárias e se reinventando como em-
presária. Para dar continuidade ao trabalho, também cogita 
com a sensibilidade do poder público para que o projeto seja 
incluído dentro da planilha de políticas públicas de assistên-
cia à saúde mental.

Eridan Ristovski, empresária da 
beleza, saúde e vida

“Recebo na minha casa mu-
lheres que buscam apoio para 
suas angústias e para esse mal 
do século, que é a depressão. 
Às vezes com um frugal café 
alcançamos êxito nessa ba-
talha”, relata a coordenadora 
do Videira.

O projeto tem como mis-
são dar atendimento espiri-
tual e psicológico às pessoas que procuram saúde plena e sa-
ída para suas angústias causadas pelo estresse do dia a dia e o 
acúmulo de desafios e frustrações.

Trajetória
O nome sonoro adotado é fruto da alma intrépida paterna 

e do intercâmbio que manteve durante quase uma década na 
ponte aérea São Luís (MA) e Stuttgart (Alemanha). Empresá-
ria desde os 18 anos de idade, Eridan Ristovski iniciou a em-
preender em uma loja de moda.

O tempo passou e a empresário se inquietou e procurou 
outras formas de trabalho. Foi quando ingressou no setor da 
estética. A porta de entrada foi um salão de beleza no qual se 
ocupou como administradora. Matriculada no curso de psico-
logia em uma universidade no Maranhão, a esteticista passou 
a enxergar a saúde como alvo central e final.

Com a vida seguindo seu rumo, certo dia bateu em sua por-
ta a oportunidade de passar uma temporada na Alemanha se 
dedicando ao estado da estética. Não vacilou em afivelar as 
malas e partiu para a aventura da descoberta. Em solo alemão 
concebeu o Projeto Videira. No retorno da Europa montou um 
negócio que reunia um combo reunindo: moda, estética, be-
leza e saúde.

Desde o primeiro momento mantido pelos outros empre-
endimentos tocados pela Eridan, o Projeto Videira submergiu 
na crise da pandemia. “Tive que desmontar o espaço que vinha 
montando no município de São José de Ribamar que me asse-
gurava seguir os protocolos recomendados pela OMS, oferecen-
do atendimento àqueles que necessitam de apoio”, recaptula.

“Nesse momento estamos bastante sensibilizados com essa 
batalha que se dá no campo do corpo e do espírito”, assinala 
Eridan. Ela observa o crescimento do índice de suicídio im-
pulsionado pelo ambiente de crise que a pandemia tem po-
tencializado. “Essa é uma causa que a sociedade precisa estar 
atenta. Digo hoje que o mundo está com depressão. Em todos 
os lugares identificamos alguém que está passando por este 
problema”, afirma.

“Tive de adquirir conhecimentos em várias áreas da esté-
tica para que não ficasse exclusivamente na dependência de 
profissionais que o setor reclama”, lembra. As participações 
em várias edições da feira de estética e beleza de Stuttgart lhe 
deram bagagem suficiente para incrementar um negócio pro-
missor nas áreas da beleza e estética. Para a esteticista uma 
coisa está associada a outra.

Grupo do projeto Videira na Praça do Pescador, avenida Litorânea

Voluntários

Em busca de um respiro, um número crescente de pesso-
as passaram a buscar ajuda no Projeto Videira. Houve um pe-
ríodo em que o projeto contava com uma equipe numerosa, 
formada por seis psicólogos, consultando em endereços di-
ferentes. A pandemia desarticulou completamente a equipe. 
“Estamos necessitando de voluntários para que esse trabalho 
tenha continuidade”, convoca Eridan.

Profissionais da área de Psicologia e afins que estiver a fim 
de contribuir com a iniciativa do Projeto Videira podem man-
ter contato com Eridan Ristovski pelas redes sociais ou pes-
soalmente no Centro de Estética Beleza Plena, localizado na 
rua B, Quadra B, Nº 13 B, Jardim Atlântico – Turu (próximo a 
Churrascaria Barriga Verde).

SAÚDE
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PA TRÍ CIA CU NHA

Im pac tos da pan de mia

• Co lo que na pon ta do lá pis to das as
dí vi das que pos suir, se pa ran do as que
cor res pon dem a ser vi ços e pro du tos
de ne ces si da de bá si ca, que não po -
dem ser cor ta dos (co mo água, ener gia
elé tri ca, gás e alu guel) e as que so frem
ju ros mais al tos (co mo car tão de cré -
di to e che que es pe ci al), con si de ran do
es sas co mo pri o ri da de pa ra pa ga -
men to;

• Ano te du ran te 30 di as to dos os gas -
tos que ti ver, se pa ran do por ti po de
des pe sa. Is so in clui gas tos “pe que -
nos”, que po dem até ser con si de ra do

me nos im por tan tes, co mo gor je tas e
gu lo sei mas, pois no fi nal do pe río do
se rá pos sí vel com pre en der de que for -
ma, efe ti va men te, seu di nhei ro es tá
sen do gas to;
• Te nha em men te que só se de ve ne -
go ci ar uma dí vi da quan do se tem
con di ções de fa zer is so, ou se ja, após
se pla ne jar, pois um pas so pre ci pi ta do
po de até pi o rar a si tu a ção. Por tan to,
só se de ve pro cu rar um cre dor, quan -
do já sou ber quan to te rá dis po ní vel
men sal men te pa ra pa gar e, en tão, po -
der ne go ci ar;
• Tro car uma dí vi da pe la ou tra nem
sem pre é a me lhor al ter na ti va. É cla ro
que o cré di to con sig na do, por exem -
plo, ofe re ce ju ros bai xos em com pa ra -
ção ao car tão de cré di to, che que es pe -
ci al e fi nan ci a men tos, já que o pa ga -
men to é re ti do di re ta men te do sa lá -
rio. Jus ta men te por is so é pre ci so cau -
te la, já que pa ra quem já es tá com di fi -
cul da de em ad mi nis trar as fi nan ças,
ter sua ren da ha bi tu al re du zi da po de
de sen ca de ar no vos en di vi da men tos e
pro ble mas ain da mai o res, vi ran do

uma bo la de ne ve;

• Pa ra não agra var a si tu a ção, an tes
de re a li zar qual quer com pra, se fa ça
al gu mas per gun tas co mo “Eu re al -
men te pre ci so des se pro du to?”, “O
que ele vai tra zer de be ne fí cio pa ra a
mi nha vi da?”, “Es tou com pran do por
ne ces si da de re al ou mo vi do por ou tro
sen ti men to, co mo ca rên cia, bai xa au -
to es ti ma ou in fluên cia de ter cei ros?”.

SÃO LUÍS

9 em cada 10  pessoas
estão endividadas 
U

ma dí vi da aqui, ou tra ali…
pro ble mas fi nan cei ros no
meio do ca mi nho,  de sem- 
pre go,  e de re pen te, o en di- 

vi da men to. Uma pes qui sa da Fe de ra- 
ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e
Tu ris mo do Es ta do do Ma ra nhão (Fe- 
co mér cio-MA) re fe ren te ao mês de ja- 
nei ro des te ano, mos trou que 88,8%
das fa mí li as de São Luís ini ci a ram
2021 uti li zan do fon tes de cré di to pa ra
fi nan ci ar o con su mo, o que co lo ca
qua se 9 de ca da 10 con su mi do res lu- 
do vi cen ses em si tu a ção de en di vi da- 
men to.A Pes qui sa de En di vi da men to
e Ina dim plên cia do Con su mi dor
(Peic), apon tou que do to tal de en di vi- 
da dos na ca pi tal ma ra nhen se, 43,7%
das fa mí li as in for ma ram que es tão na
zo na de ina dim plên cia, ou se ja, com
dí vi das em atra so no mês de ja nei ro.

O in di ca dor de ina dim plên cia
avan çou +5,3% na pas sa gem de de- 
zem bro pa ra ja nei ro. Se com pa ra do
com ja nei ro de 2020, o per cen tu al de
fa mí li as com dí vi das em atra so cres- 
ceu +63,7%. No en tan to, o que pre o- 
cu pa nes te mo men to as fa mí li as é a
fal ta de con di ções de qui tar es sas dí vi- 
das con traí das. 

“O pro ble ma com car tão de cré di to
é que se vo cê não pa gar o to tal da fa tu- 
ra, vai vi ran do uma bo la de ne ve. E eu,
por exem plo, aca bo usan do o cré di to
pa ra tu do, por que o di nhei ro em
maõs é coi sa ra ra”, dis se Ana Pau la Vi- 
ei ra, ven de do ra de uma lo ja de cos- 
mé ti cos.

Em nú me ros ab so lu tos, de acor do
com o le van ta men to da Fe co mér cio-
MA, 274.064 fa mí li as de São Luís uti li- 
za ram o cré di to pa ra su prir su as ne- 
ces si da des de con su mo du ran te o
mês de ja nei ro e por is so são con si de- 
ra das en di vi da das. Já 134.915 fa mí li as
lu do vi cen ses não con se gui ram pa gar
os dé bi tos, agra van do a si tu a ção ao

ge rar o acú mu lo de con tas em atra so e
co lo can do es ses con su mi do res en di- 
vi da dos em si tu a ção de ina dim plên- 
cia. Pa ra o su pe rin ten den te da Fe co- 
mér cio, Max de Me dei ros, as re cu pe- 
ra ções da ati vi da de co mer ci al e, con- 
se quen te men te, do con su mo das fa- 
mí li as de pen dem de po lí ti cas pú bli- 
cas. “Pri mei ro ca mi nho ne ces sá rio é a
in je ção de re cur sos di re tos, ou se ja,
pe la re to ma da dos pa ga men tos do
au xí lio emer gen ci al. Em se gui da, é
fun da men tal a con so li da ção da po lí ti- 
ca de cré di to pa ra sub si di ar o fun ci o- 
na men to das em pre sas.  Ao mes mo
tem po, os go ver nos pre ci sam agir pa- 
ra ace le rar a exe cu ção do Pla no Na ci- 
o nal de Imu ni za ções, por meio da
aqui si ção de va ci nas e sua dis tri bui- 
ção. Nes se ce ná rio, a ace le ra ção da
ina dim plên cia das fa mí li as em São
Luís é um si nal cla ro de que o co mér- 
cio ain da vai pa ti nar nes tes pri mei ros
me ses do ano na ca pi tal ma ra nhen se,
com con su mi do res em com pas so de
es pe ra de um re a que ci men to do mer- 
ca do de tra ba lho e da ren da pa ra so lu- 
ci o nar es sa si tu a ção”.

Pa ra a Fe de ra ção do Co mér cio, os
nú me ros da pes qui sa ain da re fle tem
as con sequên ci as da pan de mia do
no vo co ro na ví rus, ape sar dos re sul ta- 
dos fa vo rá veis do mer ca do de tra ba- 
lho ao fi nal de 2020, pu xa do, prin ci- 
pal men te, pe lo se tor do co mér cio va- 
re jis ta de gê ne ros ali men tí ci os (hi per- 
mer ca dos, su per mer ca dos, mi ni mer- 
ca dos e mer ce a ri as), que en cer rou o
ano com sal do de +5.249 em pre gos
for mais com car tei ra as si na da cri a dos
no Ma ra nhão. 

“O Au xí lio Emer gen ci al foi fun da- 
men tal pa ra sus ten tar o con su mo em
al guns se to res econô mi cos es pe cí fi- 
cos. Da dos do IB GE apon tam que o
Ma ra nhão foi o se gun do es ta do do
país com mai or pro por ção de do mi cí- 
li os on de um dos mo ra do res foi be ne- 

fi ciá rio do au xí lio emer gen ci al. Es ti- 
ma ti vas in di ca ram que 63,7% das fa- 
mí li as ma ra nhen ses es ta vam par ti ci- 
pan do do pro gra ma”, Com o fim do
pa ga men to das par ce las do au xí lio
em de zem bro, a Fe de ra ção acre di ta
que es sas res tri ções so bre a ren da das
fa mí li as já apon tam re fle xos so bre os
nú me ros da Pes qui sa de En di vi da- 
men to e Ina dim plên cia.

Den tre os prin ci pais ti pos de dí vi da
con traí dos com mai or im pac to so bre
a ren da das fa mí li as, o car tão de cré di- 
to per ma ne ce co mo des ta que pa ra
71,3% dos con su mi do res.

O tem po mé dio de atra so pa ra o pa- 
ga men to das dí vi das es tá em 49,5 di- 
as. En tre aque les en di vi da dos, 84,4%
afir ma ram ter de 11% a 50% de sua
ren da men sal com pro me ti da com o
pa ga men to des sas dí vi das. Nes se sen- 
ti do, o ní vel de com pro me ti men to
mé dio da ren da com o pa ga men to das
dí vi das em São Luís é de 31,5% dos
ren di men tos das fa mí li as. 

O ce ná rio não é na da agra dá vel,
mas qual o ca mi nho pa ra sair des sa si- 
tu a ção? Pa ra o edu ca dor fi nan cei ro
Rei nal do Do min gos, o pri mei ro pas so
pa ra quem en fren ta pro ble mas fi nan- 
cei ros é não en trar em de ses pe ro, co- 
lo car os pés no chão, en ca rar a re a li- 
da de e, é cla ro, se pla ne jar pa ra sair
des sa si tu a ção de for ma de fi ni ti va.
“Sem pre cos tu mo di zer que ter dí vi- 
das não é um pro ble ma e mui tos me
ques ti o nam, mas a ver da de é que o
mai or pro ble ma é não con se guir ar car
com es se com pro mis so, que é jus ta- 
men te o que acon te ce atu al men te
com mi lhões de bra si lei ros”, ori en ta.

O mai or pro ble ma é não

con se guir ar car com es se

com pro mis so.

Confira 5 passos para sair das dívidas

Por Rei nal do Do min gos (Edu ca- 
dor fi nan cei ra)

COVID-19

54 denúncias de “Fura
Filas” na vacinação

O MPMA RECEBE DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES 

A Ou vi do ria do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, até a
úl ti ma quin ta-fei ra (18), já re gis trou 54 de nún ci as de ir- 
re gu la ri da des na cam pa nha de va ci na ção con tra a Co- 
vid-19. O le van ta men to foi ini ci a do no dia 22 de ja nei ro
e in clui ou tros re gis tros, co mo con sul tas ju rí di cas (19),
de man das im pro ce den tes (4) e pro ce di men tos que
aguar dam mais in for ma ções pa ra se rem con so li da dos
(24), num to tal de 101 aces sos re fe ren tes à va ci na ção.

Se gun do a Ou vi do ria do MP MA, após o re ce bi men to
das de man das, a As ses so ria Ju rí di ca do ór gão re a li za
uma pri mei ra tri a gem, en ca mi nhan do as de nún ci as às
Pro mo to ri as de Jus ti ça res pon sá veis. Ca so se ja com pro- 
va da al gu ma ir re gu la ri da de, tan to no que se re fe re ao
des res pei to à or dem de pri o ri da de pa ra a imu ni za ção,
quan to a ou tros pro ce di men tos, os en vol vi dos po dem
ser pu ni dos.

De acor do com o pro mo tor de jus ti ça Jo sé Már cio
Maia Al ves, di re tor da Se cre ta ria pa ra As sun tos Ins ti tu- 
ci o nais da Pro cu ra do ria Ge ral de Jus ti ça, além das de- 
nún ci as en vi a das à Ou vi do ria, as Pro mo to ri as de Jus ti ça
em to do o es ta do tam bém es tão re ce ben do di re ta men te
de nún ci as so bre con du tas ir re gu la res re la ti vas à imu ni- 
za ção. “Há uma sé rie de re per cus sões cí veis, cri mi nais e
ad mi nis tra ti vas que po dem ser de fla gra das pe lo Mi nis- 
té rio Pú bli co pa ra coi bir es sa prá ti ca de ir re gu la ri da- 
des”, apon tou o pro mo tor de jus ti ça. “Po dem tra zer
con sequên ci as em vá ri as se a ras, co mo no cam po da im- 
pro bi da de ad mi nis tra ti va; de pen den do do ca so, al gum
agen te pú bli co po de ser en qua dra do por en ri que ci- 
men to ilí ci to; na área cri mi nal, po de ha ver, den tre ou- 
tros, os cri mes de con cus são e abu so de au to ri da de. Até
cri me de res pon sa bi li da de con tra pre fei to po de ser ca- 
rac te ri za do”, acres cen tou.

IMPERATRIZ

Mulher é esfaqueada
15 vezes por ex-marido

A VÍTIMA FOI SOCORRIDA, MAS ESTÁ EM ESTADO GRAVE

Uma mu lher foi agre di da a fa ca das pe lo ex-com pa- 
nhei ro, na ci da de de Im pe ra triz. O ca so foi re gis tra do
por uma cri an ça atra vés da câ me ra de um ce lu lar.

A ví ti ma, de 32 anos, foi atin gi da 15 ve zes com gol pes
de fa ca. Se gun do fa mi li a res, a mu lher te ve um re la ci o- 
na men to de 7 me ses com o agres sor, iden ti fi ca do co mo
Eli son Ro dri gues Mar tins Jú ni or. Quan do o ra paz pas- 
sou a apre sen tar com por ta men tos vi o len tos, a ví ti ma
re sol veu se se pa rar.

A agres são acon te ceu quan do a mu lher re tor nou ao
lu gar on de mo ra va com o sus pei to pa ra bus car al guns
per ten ces. Uma cri an ça que pre sen ci ou a ce na gra vou
tu do em um ce lu lar e as ima gens se es pa lha ram ra pi da- 
men te pe las re des so ci ais.

De acor do com a Po lí cia Mi li tar, a ví ti ma foi so cor ri da
pe lo Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur gên cia (SA- 
MU) E foi in ter na da em es ta do gra ve no Hos pi tal Mu ni- 
ci pal de Im pe ra triz. O agres sor es tá fo ra gi do até o fe cha- 
men to des ta edi ção.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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A ampla variação de temperatura no decorrer do dia pode diminuir nossa imunidade.
Veja como fazer para se proteger de gripes e resfriados neste período

Os prin ci pais gol pes e co mo
se pro te ger:

PERÍODO CHUVOSO

5 dicas para se proteger
de gripes e resfriados

C
om os hos pi tais lo ta dos por 
con ta da co vid-19, gri par du- 
ran te o pe río do chu vo so é 
com pli ca do. Es sa épo ca tem 

gran de in ci dên cia de gri pes vi rais e 
res fri a dos. É só a que da da tem pe ra tu- 
ra che gar que já se ini ci am os es pir ros, 
tos se, rou qui dão e até fe bre.

Is so ocor re por di ver sos fa to res. Pa- 
ra co me çar, com as bai xas tem pe ra tu- 
ras as pes so as ten dem a se aglo me rar 
em lo cais fe cha dos e is so fa ci li ta a 
trans mis são de ví rus e bac té ri as.

Além dis so, a bai xa umi da de do ar 
di fi cul ta a dis per são de po lu en tes, o 
que di mi nui o mu co na tu ral que pro- 
te ge e man tém as vi as áre as úmi das. A 
gran de am pli tu de tér mi ca tam bém é 
um fa tor im por tan te.

A am pla va ri a ção de tem pe ra tu ra 
no de cor rer do dia po de di mi nuir nos- 
sa imu ni da de. Pa ra se pro te ger de gri- 
pes e res fri a dos, do en ças co muns 
nes te pe río do, si ga nos sas di cas!

1. Evi te aglo me ra ções!
Com o tem po frio, as pes so as cos tu- 
mam pro cu rar am bi en tes quen tes. As 
ja ne las no trans por te pú bli co, por 
exem plo, são fe cha das, e is so fa ci li ta o 
con tá gio de do en ças res pi ra tó ri as co- 
mo gri pe e res fri a do. Uma for ma sim- 
ples de mi ni mi zar es se ris co é la var 
sem pre as mãos ou usar ál co ol gel. Ao 
tos sir e es pir rar, pro cu rar co brir sem- 
pre o na riz e a bo ca pa ra evi tar que as 
go tí cu las de se cre ção se es pa lhem.

2. Cui da do ao com par ti lhar ob je- 
tos
Di vi dir ob je tos co mo ca ne cas, po de 
au men tar su as chan ces de se con ta- 
mi nar. Se a ou tra pes soa es ti ver do en- 
te, a pro ba bi li da de de vo cê con trair o

MUITO CUIDADO COM COMPARTILHAMENTO DE OBJETOS DE PESSOAS GRIPADAS

ví rus é al ta.
3. Man te nha-se sau dá vel

Na da me lhor que a pre ven ção pa ra 
evi tar con ta mi na ções, en tão que tal 
co me çar com a saú de? Man ter-se 
sem pre bem hi dra ta do, ali men tar-se 
bem e de for ma sau dá vel e pra ti car 
exer cí ci os fí si cos aju dam a au men tar 
a imu ni da de e com ba ter ví rus e bac té- 
ri as.

4. Evi te ci gar ro e be bi da al coó li ca
O ál co ol e o ta ba co tam bém po dem 
pre ju di car nos sa imu ni da de. Além 
dis so, pa ra quem já con traiu o ví rus, 
tan to o ál co ol quan do o ci gar ro po- 
dem pi o rar os sin to mas.

5. Va ci nas
Va ci nas aju dam na pre ven ção de gri- 

pes e res fri a dos, mas de vem sem pre 
ser to ma das após in di ca ção de um 
mé di co es pe ci a li za do.

Na da é tão efi caz quan to a pre ven- 
ção. Aten te-se sem pre à sua saú de, 
prin ci pal men te no pe río do chu vo so 
quan do es ta mos mais sus ce tí veis a 
con trair do en ças res pi ra tó ri as.

Não exis te tra ta men to que cu re o 
res fri a do, ape nas os sin to mas po dem 
ser ame ni za dos.

Mui to cui da do com au to me di ca- 
ção! Al gu mas do en ças têm sin to mas 
pa re ci dos e a au to me di ca ção po de 
com pli car a sua si tu a ção. En ten da seu 
cor po e os si nais que ele dá e pro cu re 
sem pre um mé di co an tes de se au to- 
me di car.

CUIDADOS

Toques infalíveis para se prevenir de golpes na net
Re cen te men te um ca so en vol ven- 

do dois ca mi nho nei ros cha mou a
aten ção por se tra tar de um ca so atí pi- 
co. Tan to os ven de do res, quan to o
com pra dor do anún cio, fo ram ví ti mas
de um es te li o na tá rio. O ca so acon te- 
ceu na pla ta for ma de um si te na ci o nal
de com pra e ven das, em anún cio que
foi clo na do por uma ter cei ra pes soa
que, fo ra do apli ca ti vo, ne go ci ou di re- 
ta men te com o com pra dor.

De acor do com a pes qui sa Bra sil
Di gi tal, re a li za da pe la OLX, uma das
mai o res pla ta for mas de com pra e
ven da on li ne do país, 57% dos usuá ri- 
os nun ca ou ra ra men te tro cam a se- 
nha da con ta ban cá ria, e es se é ape nas
um exem plo de co mo prá ti cas de se- 
gu ran ça são ain da pou co uti li za das e
co nhe ci das pe lo pú bli co.

Gol pe do What sapp
Es se é ho je um dos gol pes mais co- 
muns e mais di vul ga dos, mas ain da
as sim faz mui tas ví ti mas no Bra sil. Os
frau da do res iden ti fi cam o nú me ro do
ce lu lar da ví ti ma e en vi am uma men- 
sa gem pe lo apli ca ti vo de men sa gens
so li ci tan do da dos, com a des cul pa de
que pre ci sam con fir mar in for ma ções,
e en tão so li ci tam que a pes soa en vie
um có di go que re ce be rá por SMS.
Com es sa in for ma ção em mãos, o gol- 
pis ta con se gue ins ta lar o What sapp da
pes soa em ou tro ce lu lar e blo que ar o
aces so ao apli ca ti vo pe lo usuá rio,
aces san do sua lis ta de con ta tos. Ven- 
ci da es sa eta pa, en via men sa gens pe- 
din do di nhei ro a ami gos e fa mi li a res.

Co mo se pre ve nir: Ati ve no apli ca ti- 
vo de men sa gens a ve ri fi ca ção em du- 
as eta pas, is so au men ta a se gu ran ça e
di fi cul ta a clo na gem. Nun ca com par- 
ti lhe có di gos de se gu ran ça re ce bi dos
por SMS.

Alu guel de Con ta
Os frau da do res es tão sem pre bus can- 
do no vas for mas de apli car gol pes. No

Alu guel de Con ta, o gol pis ta en tra em
con ta to com os usuá ri os ofe re cen do
uma quan tia pa ra alu gar sua con ta
em pla ta for mas de e-com mer ce.
Atraí dos pe la opor tu ni da de de ga- 
nhos, as pes so as in for mam usuá rio e
se nha. No en tan to, as con tas são uti li- 
za das pa ra apli car gol pes em ou tros
con su mi do res. Os usuá ri os de vem fi- 
car aten tos, pois além de in frin gi rem
as re gras de uso das pla ta for mas, são
res pon sá veis pe la uti li za ção de su as
con tas.

Co mo se pre ve nir: Nun ca com par- 
ti lhe seu lo gin e se nha com ter cei ros,
es co lha se nhas for tes e as tro que re- 
gu lar men te, além de in for mar ime di- 
a ta men te às pla ta for mas ca so te nha
si do abor da do.

Per fil Clo na do
Nes sa mo da li da de, o gol pis ta faz uma
pá gi na idên ti ca ao das em pre sas em
re des so ci ais e atraí as pes so as com
fal sos sor tei os, van ta gens ou mes mo
se iden ti fi can do co mo um ca nal de re- 
so lu ção de pro ble mas do si te ori gi nal.
Com is so, pe de da dos e in for ma ções
do usuá rio e o uti li za pa ra apli car gol- 
pes em no me da pes soa.

Co mo se pre ve nir: Co mu ni que-se
com as em pre sas ape nas pe los ca nais
ofi ci ais e ve ri fi que se a pá gi na das em- 
pre sas nas re des so ci ais con tém o se lo
de ve ri fi ca ção, que ga ran te que aque- 
la con ta foi ve ri fi ca da pe lo si te. Em
dú vi da, cer ti fi que-se via si te ou apli- 
ca ti vo ofi ci al da em pre sa e de nun cie
em ca so de sus pei ta de frau de.

Fal so Pa ga men to
O gol pe do fal so pa ga men to acon te ce
quan do uma pes soa, que se pas sa por
com pra do ra, de mons tra in te res se em
um pro du to ven di do nas pla ta for mas
de e-com mer ce e fe cha o ne gó cio. No
en tan to, ela uti li za com pro van tes de
pa ga men tos adul te ra dos ou fal sos pa- 
ra con cluir a com pra. Uma va ri a ção
des se gol pe é quan do o frau da dor pe- 
de pa ra que o ven de dor anun cie o
item em ou tra pla ta for ma de e-com- 

mer ce. Nor mal men te, o pe di do vem
tam bém com pro mes sa de po der pa- 
gar va lor aci ma do que foi anun ci a do,
in for man do, por exem plo, ter sal do
dis po ní vel em ou tras pla ta for mas.

Co mo se pre ve nir: Con fir me, an tes
de en vi ar o pro du to, com o seu ban co
ou com a pla ta for ma, quan do es ti ver
usan do a in ter me di a ção de pa ga men- 
to do si te, se o va lor já es tá dis po ní vel
em sua con ta. Des con fie de ne go ci a-
ções por email ou apli ca ti vos de men- 
sa gens, man ten do a ne go ci a ção no
am bi en te das pla ta for mas de com pra
e ven da. Fi que aten to se o su pos to
com pra dor de mons trar pres sa ou im- 
pa ci ên cia pa ra pe gar o pro du to ne go-
ci a do. Os gol pis tas po dem ain da se
pas sar por re pre sen tan tes das pla ta- 
for mas en vi an do e-mails de en de re- 
ços si mi la res ou men sa gens uti li zan- 
do o lo go da pla ta for ma; des con fie e
en tre em con ta to com a em pre sa pe- 
los ca nais ofi ci ais. 

In ter me diá rio
É um dos gol pes mais co nhe ci dos no
pro ces so de com pra e ven da de au to-
mó veis e atin ge ven de do res e com-
pra do res de veí cu los. No gol pe do in- 
ter me diá rio, os frau da do res se uti li- 
zam de anún ci os de ter cei ros pa ra ne- 
go ci ar veí cu los usa dos ou se mi no vos,
uti li zan do in for ma ções de anún ci os
re ais e re ce ben do o pa ga men to do
com pra dor in te res sa do pe lo veí cu lo.

Co mo se pre ve nir: Evi te in ter me-
diá ri os, ne go cie sem pre di re ta men te
com com pra dor/ven de dor. Des con fie
de ofer tas mui to atra ti vas e veí cu los
com pre ços abai xo dos va lo res de
mer ca do. Fi que aten to com con ver sas
on de o in te res sa do, se pas san do pe lo
ven de dor/com pra dor, diz que es tá
ne go ci an do o veí cu lo pa ra um ami- 
go/pa ren te com quem tem uma dí vi- 
da. A trans fe rên cia do veí cu lo de ve ser
re a li za da em um car tó rio. O com pra-
dor só de ve fa zer a trans fe rên cia do
va lor no mo men to da as si na tu ra do
do cu men to. 

Có di go de Trân si to Bra si lei ro (LEI Nº
9.503/97)

SOS Vi da e Fi e ma
for ta le cem par ce ria so bre
edu ca ção pa ra o trân si to

Da esq. pa ra a dir: Di o go Li ma, Lou ri val Cu nha, Edil son Bal- 
dez e Pe dro Rob son

O pre si den te da SOS VI DA PE LA PAZ NO TRÂN SI TO,
Lou ri val Cu nha, reu niu-se dia 16.02.21, à tar de com os
di ri gen tes da FI E MA-Fe de ra ção das In dús tri as do Ma ra- 
nhão (Edil son Bal dez-Pre si den te e Pe dro Rob son-1º Se- 
cre tá rio), e ain da, com o Su pe rin ten den te do SE SI-Ser- 
vi ço So ci al da In dús tria, Di o go Li ma, pa ra tra ta rem de
edu ca ção pa ra o trân si to.
A reu nião ocor reu no ga bi ne te do Pre si den te da FI E MA e
ele aca tou as três pro pos tas da SOS VI DA: o re tor no da
edu ca ção pa ra o trân si to nas es co las do SE SI; as si na tu ra
de um ter mo de co o pe ra ção com a SOS VI DA pa ra edu- 
ca ção nas em pre sas fi li a das à FI E MA;  e a par ce ria pa ra
con fec ção do no vo ca der no de apoio pe da gó gi co.
De acor do com Lou ri val Cu nha, ain da es te se mes tre es- 
tas ques tões es ta rão sen do im ple men ta das.

Vol ta às au las: quais os prin ci pais cui da dos com o
co ro na ví rus no trans por te es co lar 

Uso de más ca ra e ál co ol em gel
O uso de más ca ra de ve ser obri ga tó rio, ade qua do pa ra
fai xa etá ria, pa ra in gres so e per ma nên cia nos veí cu los,
des de o em bar que e du ran te to do o pe río do de des lo ca- 
men to. A di ca é não re ti rar a más ca ra pa ra fa ci li tar a co- 
mu ni ca ção, pois é jus ta men te ao fa lar que se emi tem
mais par tí cu las, am pli an do as pos si bi li da des de trans- 
mis são. Tam bém é re co men dá vel não gri tar e nem can- 
tar den tro do veí cu lo.
O ál co ol em gel tam bém de ve ser dis po ni bi li za do no
trans por te es co lar prin ci pal men te na en tra da e saí da do
veí cu lo.

Ali men ta ção: Não é acon se lhá vel a ali men ta ção den- 
tro do veí cu lo de trans por te es co lar, des de o em bar que,
des lo ca men to ou per ma nên cia den tro do veí cu lo. Evi tar
ao má xi mo a ma ni pu la ção de ali men tos no in te ri or do
veí cu lo e a in ges tão de be bi das, se hou ver que se ja com a
mai or bre vi da de pos sí vel.
Ma ni pu la ção de ob je tos pes so ais
As es co las já es tão ori en tan do os alu nos que le vem ape- 
nas ob je tos in dis pen sá veis pa ra a au la. No trans por te
es co lar é re co men dá vel que o pas sa gei ro não com par ti- 
lhe ne nhum dos seus ob je tos co mo mo chi la, bol sa, ca- 
sa co e ce lu lar com os de mais.

Mes mo gru po
Ou tra re gra que as es co las es tão ado tan do e que de ve

ser le va da ao trans por te es co lar é a pre fe rên cia por
man ter o mes mo gru po de pes so as que uti li zam o ser vi- 
ço. Evi tar a ex clu são e a in clu são de pas sa gei ros de for- 
ma fre quen te.

As sen tos: Uma di ca im por tan te, tam bém, é evi tar tro- 
cas de as sen tos du ran te a vi a gem. Além dis so, man ter
em as sen tos con tí guos ir mão ou pes so as que mo rem no
mes mo do mi cí lio.

Hi gi e ni za ção do veí cu lo: É im pres cin dí vel que a su- 
per fí cie in ter na do veí cu lo se ja lim pa com pro du to sa- 
ne an te, ál co ol 70% ou pro du to sa ne an te re gu la men ta- 
do, tais co mo, so lu ção de água sa ni tá ria ou qua ter ná rio
de amô nio. A lim pe za de ve ser re a li za da no iní cio e ao fi- 
nal do per cur so.
Os mo to ris tas de vem hi gi e ni zar fre quen te men te as
mãos e o seu pos to de tra ba lho, in clu si ve o vo lan te e su- 
per fí ci es mais fre quen te men te to ca das.

Ven ti la ção: Ou tra in for ma ção im por tan te é man ter,
du ran te to do o tra je to a ven ti la ção de ar na tu ral, com as
ja ne las aber tas, res guar dan do-se os li mi tes de se gu ran- 
ça. O ar-con di ci o na do de ve es tar hi gi e ni za do e ser uti li- 
za do em úl ti mo ca so. Se for im pres cin dí vel a uso do
equi pa men to, de ve-se as se gu rar que o sis te ma não es te- 
ja no mo do de re cir cu la ção de ar.
Fon te: por tal do tran si to.com.br

Art. 34. O con du tor que quei ra exe cu tar uma ma no- 
bra de ve rá cer ti fi car-se de que po de exe cu tá-la sem pe- 
ri go pa ra os de mais usuá ri os da via que o se guem, pre- 
ce dem ou vão cru zar com ele, con si de ran do sua po si- 
ção, sua di re ção e sua ve lo ci da de.
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, 20 e 21 de fevereiro
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Oito equipes disputam a primeira competição oficial promovida pela FMF. Primeira
rodada tem dois jogos hoje e amanhã, na capital e no interior do estado

DA NI EL AMO RIM

CAMPEONATO ESTADUAL

A bola rola e começa
hoje o campeonato
NERES PINTO

O
101º Cam pe o na to  Ma ra- 
nhen se de Fu te bol Pro fis si- 
o nal pro mo vi do pe la FMF 
tem sua aber tu ra nes te sá- 

ba do com dois jo gos. O Sam paio Cor- 
rêa, cam peão de 2020, en fren ta o Ba- 
ca bal, a par tir das 15h30, em  São Ma- 
teus, e no Cos ta Ro dri gues, em Pi- 
nhei ro, o PAC re ce be o São Jo sé, às 
17h. A pri mei ra ro da da pros se gui rá 
no do min go com o Mo to x Im pe ra triz 
e Ju ven tu de Sa mas x Ia pe.

Sam paio x Ba ca bal –O Tri co lor 
man te ve em seu elen co gran de par te 
dos atle tas que dis pu ta ram re cen te- 
men te o Bra si lei ro, co mo o go lei ro 
João Mo ta, os la te rais Ro ni e Mar lon, 
os za guei ros Pau lo Sér gio e Joé cio, os 
vo lan tes Eloir e An dré Luís e o meia 
Di o nes. Fez mais cin co con tra ta ções 
fo ra do es ta do.O jo go mar ca a es treia 
do téc ni co Ra fa el Gua na es. Já o BEC 
tam bém se re for çou e se apre sen ta 
com um gru po bas tan te des co nhe ci- 
do, que tem co mo trei na dor Ril do 
Cam pos. O ár bi tro se rá Mayron Fre- 
de ri co dos Reis No va es, au xi li a do por 
An to nio Adri a no de Oli vei ra e Rai- 
mun do Cris ti a no Cu nha Mar ques.

Pi nhei ro x São Jo sé – No se gun do 
jo go mar ca do pa ra o in te ri or, nes te 
sá ba do, o PAC en tra em cam po às 17h, 
em ca sa, con tra o São Jo sé de Ri ba- 
mar. Os dois ti mes fo ram re for mu la- 
dos, mas apro vei ta ram al guns atle tas 
que atu a ram em 2020. A equi pe co- 
man da da pe lo téc ni co João Car los jo- 
ga com Ma teus; Rob son, Ma grão, Pe- 
drão e Es quer di nha; Pe ter son, Jo-

SAMPAIO  ENTRA EM CAMPO PARA DEFENDER O TÍTULO DO CAMPEONATO ESTADUAL

el,Le an dro e Már cio Di o go; Ci bi to, 
Abu da e Ju ni nho Bolt. O ár bi tro se rá 
Wal las Mar tins Lo pes. No São Jo sé, Ri- 
car do Al ves re a pa re ce co mo trei na- 
dor, co man dan do um ti me jo vem, 
mes cla do por atle tas ex pe ri en tes, que 
tem o meia Kléo, o go lei ro La ert, o vo- 
lan te Matheus Al les, o za guei ro An- 
der son Ce a ren se, e os ata can tes Ro ni 
e Gun nar.

Mo to x Im pe ra triz –O Ru bro-Ne gro 
co man da do pe lo téc ni co Mar ci nho 
Guer rei ro vai ten tar re con quis tar o tí- 
tu lo que ga nhou pe la úl ti ma vez em 
2018. A equi pe foi bas tan te re for mu la- 
da, mes clan do ju ven tu de com os ex- 
pe ri en tes Raí, Clei ti nho e Le nil son. Ti- 
me pro vá vel: Jo an der son, Di e go Re- 
nan, Alis son, Wan der son e Vi ní cius 
Pai va; Re ci fe,Vi tor e Le nil son; Raí, 
Ever son e Luís Gui lher me (ou An dre- 
zi nho). O Im pe ra triz, que apro vei tou 
vá ri os atle tas da Re gião To can ti na e 
trou xe de vol ta ou tros que já atu a ram 

na equi pe, po de co me çar com Pa blo; 
João Vi tor, De nis, Del mon des e Vi ni-
cius; Cí ce ro, Lês ka e Ce bo lihha; Re na- 
ti nho, Du du e Al lan. Pau lo Mou rão se-
rá o ár bi tro, as sis ten tes El son Araú jo e 
Jo sé Car los de Je sus.

 Ju ven tu de x Ia pe –Ter cei ro co lo ca- 
do no Es ta du al 2020, o Ju ven tu de re- 
for çou bas tan te sua equi pe. Na lis ta 
do elen co di ri gi do pe lo téc ni co To ni-
nho es tão: Jail son, Bru no e João Pau lo 
(go lei ros); De dé, Fer nan do, Wal la ce e 
We mer son, za guei ros; Edu ar do, Yago, 
Ca xam bu, Fe li pe Aqui no e Chi co (la- 
te rais); Do da, Cleyton, Talyson e J.Wi- 
li ans (vo lan tes); Ra fi nha e Di e go (mei- 
as) e os ata can tes Usi na, Bai a ni nho, 
Ti a go, Naôh, Caio, Síl vio Ta pa jós, El vis 
e João. O Ia pe tem Ri car do Ma ra nhão 
e Ti mar cos, os mais ex pe ri en tes do 
gru po, que tam bém é mes cla do por 
jo vens. O téc ni co é Zé Au gus to.

SÃO LUÍS

Surf treino será realizado neste fim de semana

O EVENTO DE SURF SERÁ PROMOVIDO NESTES SÁBADO (20) E DOMINGO (21) NA PRAIA DO OLHO D’ÀGUA, EM SÃO LUÍS

Pa ra não per der a tem po ra da, a As- 
so ci a ção de Surf e Bodyboard do Olho
d’água (AS BOA) es tá or ga ni zan do um
sur fe trei no, que se rá pro mo vi do nes- 
tes sá ba do (20) e do min go (21) na
praia do Olho d’Àgua, em São Luís. O
even to ser vi rá co mo pre pa ra ção pa ra
a pri mei ra eta pa do VII Cir cui to AS- 
BOA, que acon te ce rá no pró xi mo
mês.

A dis pu ta se rá re a li za da em três ca- 
te go ri as: Open (aci ma de 18 anos),
Grand Mas ter (a par tir dos 45 anos) e
Sur fe Lo cal (que reú ne sur fis tas da ci- 
da de e con vi da dos). A or ga ni za ção vai
ado tar me di das pre ven ti vas, co mo a
uti li za ção de más ca ras e ál co ol em

gel. “Va mos reu nir a ga le ra de for ma
cons ci en te e sa ben do o que a gen te
es tá pas san do, que é es se pe río do de
pan de mia. No lo cal do jul ga men to
dos atle tas, va mos man ter dis tan ci a- 
men to, com to tal se gu ran ça. Ori en ta- 
re mos os atle tas a fi ca rem es pa lha dos
pe la praia”, des ta cou Ro gé rio Ver de,
vi ce-pre si den te da As so ci a ção de Surf
e Bodyboard do Olho d’Àgua.

As ins cri ções po dem ser fei tas na
se de da AS BOA, que es tá lo ca li za da na
ave ni da Ivar Sal da nha, nú me ro 3-A,
no Olho D’água (pon to fi nal da li nha
de ôni bus do bair ro). Ou tra op ção é
en trar em con ta to atra vés das re des
so ci ais da as so ci a ção. A ta xa é de R$
20. A pre mi a ção do tor neio te rá kits e
tro féus.

Va mos reu nir a ga le ra

de for ma cons ci en te e

sa ben do o que a gen te

es tá pas san do, que é es se

pe río do de pan de mia.

No lo cal do jul ga men to

dos atle tas, va mos

man ter dis tan ci a men to.

Pri mei ra ba ta lha
Uma ro da da mar ca da por al gu mas sur pre sas. É o que

po de rá acon te cer na pri mei ra ro da da do Es ta du al-2021,
mar ca da pa ra es te sá ba do, na ca pi tal e no in te ri or do es- 
ta do. Com a im pren sa es por ti va im pe di da de acom pa- 
nhar os trei na men tos, de vi do à pan de mia do co ro na ví- 
rus, as in for ma ções de uma equi pe pa ra ou tra são bem
re su mi das. Os téc ni cos ape nas sa bem das ca rac te rís ti- 
cas de al guns jo ga do res que já co nhe cem por atu a ções
em ou tras pra ças es por ti vas. Na ver da de, a mai o ria dos
trei na do res pre fe re es con der as es ca la ções na vés pe ra
dos con fron tos. Ago ra, jun ta-se “a fo me com a von ta de
de co mer”.

An te ci par as es ca la ções de ca da ti me, nes se pri mei ro
mo men to, não foi fá cil pa ra os se to ris tas. As no tí ci as
trans mi ti das pe las as ses so ri as de co mu ni ca ção dos clu- 
bes têm si do ape nas no que se re fe re às con tra ta ções,
mes mo as sim, so men te com au to ri za ção das ge rên ci as
exe cu ti vas. Por con ta de tu do is so, po de acon te cer que
clu bes con si de ra dos fa vo ri tos não con fir mem es sa van- 
ta gem da for ma co mo al guns tor ce do res es tão ima gi- 
nan do. “No fu te bol são 11 con tra 11, diz o ve lho bor dão”.
Is so ser ve de es tí mu lo pa ra os jo ga do res dos clu bes com
me nor ca pa ci da de de in ves ti men to. A mo ti va ção tam- 
bém faz par te do jo go.

Os cam pe o na tos sem pre co me çam com atle tas
em de ter mi na do rit mo e ter mi nam bem mais equi li bra- 
dos. Tu do por que ao lon go da com pe ti ção ca da equi pe
vai de fi nin do seu pa drão de jo go e as con di ções fí si cas
che gan do ao pon to ide al.

As sim, às ve zes, quem pa re cia ser o gran de fa vo ri to
não con fir ma is so na re ta fi nal. Clu bes ti dos até en tão
co mo can di da tos ao re bai xa men to, che gam às fa ses de- 
ci si vas. O cam pe o na to de 2020 mos trou es se de ta lhe,
quan do o São Jo sé, com uma mo des ta equi pe “pra ta da
ca sa” e ten do uma fo lha de pa ga men to bem mo des ta,
deu mui to tra ba lho e dei xou pa ra trás con cor ren tes que
gas ta ram mui to mais.

Re gu la men to
O re gu la men to do Cam pe o na to Ma ra nhen se 2021

tem for ma to igual ao de 2020, com a par ti ci pa ção de oi to
clu bes: Sam paio Cor rêa, Mo to, Im pe ra triz, Ju ven tu de,
Pi nhei ro, São Jo sé, Ia pe e Ba ca bal. Es tes dois úl ti mos su- 
bi ram da Se gun da Di vi são. Nas qua tro li nhas, o Ti mon
ga nhou, mas não le vou. No Ta pe tão, o Ba ca bal fi cou
com a se gun da va ga.

Pri mei ra fa se
As equi pes que dis pu ta rão a pri mei ra fa se se en fren- 

tam em con fron tos so men te de ida. Os dois pri mei ros
co lo ca dos avan çam às se mi fi nais e aguar dam os ven ce- 
do res en tre as equi pes que ter mi na rem en tre a ter cei ra e
sex ta co lo ca ções. Os qua tro ti mes dis pu tam as du as úl ti- 
mas va gas nas se mi fi nais. Já as equi pes que ti ve rem a
me nor pon tu a ção se rão re bai xa das pa ra a Sé rie B do
ano se guin te.

Ga ran ti as
O Cam pe o na to Ma ra nhen se de 2021 te rá qua tro va- 

gas na ci o nais em dis pu ta. Cam peão e vi ce vão dis pu tar
a Co pa do Bra sil de 2022. O ven ce dor tam bém te rá par ti- 
ci pa ção na fa se de gru pos da Co pa do Nor des te. A ou tra
va ga no Nor des tão se rá do clu be me lhor po si ci o na do no
ran king da CBF. O Sam paio já es tá ga ran ti do, mes mo
que não se ja o cam peão. A com pe ti ção apon ta, ain da, o
pri mei ro re pre sen tan te ma ra nhen se na Sé rie D do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro. A se gun da va ga vai ser co nhe ci da na
dis pu ta da na Co pa FMF, e pos si vel men te a ter cei ra pa ra
a Co pa do Bra sil 2022.

Te le vi são
O cam pe o na to des te ano con ti nu a rá com as trans- 

mis sões (ao vi vo) de qua se to dos os jo gos, pe la TV FMF,
via pla ta for ma stre a ming (in ter net). O Mo to Club, en tre- 
tan to, con se guiu jun to à en ti da de, per mis são pa ra le var
ima gens aos seus tor ce do res, ex clu si va men te, pe lo seu
ca nal ofi ci al. Es ta se rá uma for ma da tor ci da ru bro-ne- 
gra aju dar seu clu be ao ad qui rir as si na tu ra e pa gan do
R$ 15 em ca da jo go.

Su per clás si co
O pri mei ro gran de con fron to en tre os clu bes de mai- 

or tor ci da do fu te bol ma ra nhen se ocor re rá so men te no
dia 30 de mar ço, quan do Sam paio Cor rêa e Mo to Club
es ta rão me din do for ças, às 19h30. Jo go de mai or ape lo

po pu lar, o Su per clás si co cer ta men te te ria a me lhor
ar re ca da ção do Es ta du al se fos se per mi ti da a pre sen ça
de pú bli co.

Re tros pec to
Com apoio do ma te má ti co Ma no el Mar tins va mos re- 

pas sar al guns da dos so bre a his tó ria do Cam pe o na to
Ma ra nhen se. O Sam paio Cor rêa é o clu be com mai or
nú me ro de tí tu los: 34, se gui do por Mo to Club 26, MAC
14, Lu so Bra si lei ro (de sa ti va do) 8, Fer ro viá rio (de sa ti va- 
do) 4, Im pe ra triz 3, Tu pan 3 (de sa ti va do), Fa bril 2 (de sa- 
ti va do), Ba ca bal 1, Fê nix, JV Li de ral, Syrio, Vas co da Ga- 
ma, Vi tó ria do Mar (de sa ti va dos) 1.

Que da de jo gos
O nos so cam pe o na to re gi o nal, as sim co mo em to do o

Bra sil, tem en co lhi do pa ra aten der o ca len dá rio da CBF.
Já che ga mos a ter 173 jo gos no Es ta du al de 1993. Em
2020 ti ve mos ape nas 38 par ti das, nú me ro que de ve rá
ser re pe ti do em 2021.

Pre ven ção
Se guin do os mes mos cui da dos do se gun do se mes tre

de 2020, a Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol pu bli cou
re so lu ção 01/2021, ra ti fi can do to dos os itens pre ven ti- 
vos da saú de de atle tas e to dos os en vol vi dos na dis pu ta
dos jo gos do Es ta du al des te ano, des de os trei nos até a
en tra da no cam po de jo go. 

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro
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Thiaguinho lança
material de novo álbum

T
hi a gui nho dá iní cio ao pri- 
mei ro lan ça men to de 2021. 
Tra ta-se de In fi ni to, um ál- 
bum vi su al que che ga rá às 

pla ta for mas di gi tais em dois vo lu mes. 
O pri mei ro foi lan ça do nes ta sex ta-
fei ra (19/2) e con ta com par ti ci pa ções 
de Ale xan dre Pi res, Bru no e Mar ro ne, 
Pé ri cles, Bru no Car do so e Ma ri a na Ri- 
os. O tra ba lho apre sen ta com po si ções 
iné di tas e re gra va ções de su ces sos do 
ar tis ta.

Du ran te en tre vis ta ao Cor reio, em 
ou tu bro de 2020, o pa go dei ro re ve lou 
o no vo pro je to, que bus ca re vi ver os 
hits de le e do Exal ta sam ba. En tre as 
fai xas co nhe ci das pe lo pú bli co es tão 
De sen ca na, Ener gia sur re al, Sou o ca- 
ra pra vo cê e Sem vo cê a vi da é tão sem 
gra ça.

“Es tou pen san do em um no vo pro- 
je to. São oi to anos so lo, mui ta coi sa 
acon te ceu na mi nha car rei ra e che ga- 
ram mui tas pes so as no vas que não 
co nhe cem as obras can ta das por mim 
na épo ca do Exal ta sam ba. En tão, es tá 
na ho ra de fa zer um re su mo do que 
acon te ceu nos úl ti mos 10 anos, te nho 
von ta de de dar uma re ca pi tu la da e 
vol tar com De sen ca na, Buquê de flo- 
res, en tre ou tras. Além de lan çar coi- 
sas no vas”, con tou na épo ca.

O pro je to au di o vi su al In fi ni to foi 
di ri gi do por Be ne di ta Zer bi ni e João 
Pe dro Ja nuá rio, re pe tin do a par ce ria 
de Thi a gui nho com os di re to res en- 
vol vi dos no do cu men tá rio Tar de zi- 
nha, dis po ní vel na pla ta for ma 
Globoplay.

THIAGUINHO DIVULGA PRIMEIRA PARTE DE ‘INFINITO’

Na pro du ção mu si cal, o 

no vo ál bum con ta com 

di re ção do pro du tor 

Pra te a do, par cei ro de 

Thi a gui nho há mais de 

17 anos. 

Era uma vez, com pos ta por Ga ab, 
Du du Bor ges e Thi a gui nho, foi a pri- 
mei ra mú si ca do ál bum In fi ni to li be-
ra da co mo pre sen te do can tor aos fãs, 
no fi nal do ano pas sa do.

A par tir das 18h, os ví de os do ál- 
bum es ta rão dis po ní veis no YouTube. 
Pa ra a es treia, Thi a gui nho fa rá uma li-
ve na pla ta for ma cha ma da Red Car- 
pet e es ta rá ao vi vo em chat com os fãs 
du ran te uma ho ra, com iní cio às 17h.

NETFLIX

‘Mistério e morte no Hotel Cecil’ é pegadinha 

CORREDORES DO FAMOSO HOTEL DE LOS ANGELES, ONDE ELISA LAM MORREU EM 2013

Ve te ra no di re tor e pro du tor nor te-
ame ri ca no, Joe Ber lin ger se es pe ci a li- 
zou em do cu men tá ri os so bre cri mes
re ais. Sua mai or re a li za ção é a sé rie
Pa ra di se lost, três fil mes pro du zi dos
pe la HBO (1996, 2000 e 2011, es te úl ti- 
mo in di ca do ao Os car) que acom pa- 
nham as ví ti mas de um dos mais rui- 
do sos ca sos de er ro ju rí di co dos EUA
nas úl ti mas dé ca das. Em Os três de
West Memphis, três ado les cen tes fo- 
ram con si de ra dos cul pa dos da mor te
de três es co tei ros.

Sem ter na da a ver com o cri me,
pas sa ram qua se 20 anos en car ce ra- 
dos, um de les no cor re dor da mor te, e
o ca so foi re vis to gra ças à ex tre ma
pres são da opi nião pú bli ca. Fo ram
sol tos em 2011. Mui to da re per cus são
da his tó ria de veu-se aos fil mes di ri gi- 
dos por Ber lin ger.

O pú bli co da Net flix co nhe ce tra ba- 
lhos mais re cen tes de le, co mo a mi- 
nis sé rie Con ver san do com um se ri al

kil ler: Ted Bundy, que ga nhou sua ver- 
são fic ci o nal, e Ted Bundy: A ir re sis tí- 
vel fa ce do mal (am bos de 2019).

Pois eis que Ber lin ger co me te es te
Ce na do cri me – Mis té rio e mor te no
Ho tel Ce cil, que, che ga do há uma se- 
ma na na Net flix, não de mo rou a en- 
trar na lis ta dos mais as sis ti dos da pla- 
ta for ma. A atra ção em qua tro epi só di- 
os é apre sen ta da co mo a pri mei ra
tem po ra da de uma no va sé rie do cu- 
men tal que “des cons trói a mi to lo gia e
os mis té ri os em tor no de lo cais in fa- 
mes de cri mes con tem po râ ne os”.

O “lo cal in fa me” é o Ho tel Ce cil,
que nas ceu co mo um ho tel de lu xo no
cen tro de Los An ge les em 1924. Pois a
Gran de De pres são de 1929 re pre sen- 
tou o pri mei ro ba que pa ra a edi fi ca- 
ção com 700 quar tos, que so freu um
pro ces so de de te ri o ra ção nas dé ca das
se guin tes. A vi zi nhan ça é o cha ma do
Skid Row, con jun to de 54 quar tei rões
co nhe ci do co mo a mai or cra co lân dia

dos EUA, reu nin do al guns mi lha res de
sem te to.

No co ra ção do Skid Row, o Ce cil se
tor nou mo ra da de cri mi no sos e vi ci a- 
dos – as sas si na tos e sui cí di os tor na- 
ram-se fre quen tes ao lon go de sua
his tó ria. Mas com ta ri fas bai xís si mas,
atraiu tam bém tu ris tas de sa vi sa dos,
que se en can ta ram com o sa guão art
dé co pa ra lo go des co brir quar tos
cain do aos pe da ços. É es se o per fil de
Eli sa Lam, per so na gem cen tral da
nar ra ti va.

Uni ver si tá ria ca na den se de 21
anos, a fi lha de imi gran tes chi ne ses
che ga ao Ce cil so zi nha pa ra al guns di-
as. Não sai vi va da li. Da da co mo de sa- 
pa re ci da em 1º de fe ve rei ro de 2013,
seu cor po só é des co ber to 19 di as
mais tar de. O ca so vi ra li zou quan do a
po lí cia de Los An ge les, sem pis tas, di- 
vul gou o ví deo de qua tro mi nu tos da
jo vem no ele va dor do ho tel, o úl ti mo
re gis tro de la com vi da.

SHOW

Pablo Vittar faz live
em clima de carnaval

A CANTORA FARÁ UMA FOLIA ONLINE COM MAIS DE 12 HORAS

O car na val ain da não aca bou pa ra a drag que en mais
po pu lar do pla ne ta. Pa bl lo Vit tar anun ci ou que fa rá uma
li ve no sá ba do (20) com di ver sos con vi da dos e 12 ho ras
de du ra ção. A trans mis são se rá pe lo ca nal PVTV do Twit- 
ch a par tir do meio-dia. En tre os DJs con vi da dos es tão
Mi li an Dol la, Amyk, Ra quel Mathi as, Gorky, Ze bu e Maf- 
fal da.

Pa ra com ple tar a fo lia, re pre sen tan do al gu mas das
fes tas mais ba da la das do país, es tão con fir ma das as pre- 
sen ças de Sasha Vi le la, do Cha co a lha Bi cho na, e Ra fa el
Ba le ra e Fresh Prin ce da Bahia, am bos da BA TE KOO.

Por meio de no ta, Pa bl lo Vit tar la men ta que es te ano
não foi pos sí vel fa zer o car na val que o bra si lei ro gos ta.

“A in ten ção prin ci pal é le var um

pou co de fes ta e ale gria pa ra a

ga le ra que es tá em ca sa de ma nei ra

se gu ra”.

Do na de hits co mo Disk me, Amor de que e Flash po- 
se, par ce ria com a bri tâ ni ca Char li XCX, Pa bl lo Vit tar
acu mu la mais de um bi lhão de vi su a li za ções no
YouTube. No Spotify, a ma ra nhen se tem mais de seis mi- 
lhões de ou vin tes men sal men te.

VERSÃO EM PORTUGUÊS

Tom Zé lança biografia
escrita por italiano

CANTOR BAIANO TEM SUA HISTÓRIA CONTADA EM LIVRO

Em no vem bro do ano pas sa do, o can tor e com po si tor
Tom Zé adi an tou que, em 2021, che ga ria ao Bra sil a tra- 
du ção da bi o gra fia so bre ele, L’ul ti mo tro pi ca list es cri ta
pe lo ita li a no Pi e tro Sca ra muz zo e lan ça da em 2019. Na
úl ti ma quin ta-fei ra (18/2), a Edi ções Sesc São Pau lo re- 
ve lou o lan ça men to da ver são em por tu guês do li vro sob
o tí tu lo de Tom Zé, o úl ti mo tro pi ca lis ta.

A obra traz um olhar es tran gei ro so bre a car rei ra de
Tom Zé, ar tis ta bas tan te cul tu a do fo ra do Bra sil, per cor- 
ren do a tra je tó ria des de o nas ci men to em Ira rá (BA), em
1936, até o ál bum Sem vo cê não A, de 2017. O li vro se gue
or dem cro no ló gi ca con ten do dis co gra fia e fo tos de ar- 
qui vo, além de de poi men tos de ar tis tas co mo Ri ta Lee,
Ar nal do An tu nes e Emi ci da, ar tis ta da no va ge ra ção que
Tom Zé cos tu ma acom pa nhar.

Tom Zé, o úl ti mo tro pi ca lis ta é a pri mei ra bi o gra fia
ofi ci al do com po si tor. A ver são em por tu guês ga nhou
ain da um tex to do ar tis ta, que se jun ta ao pre fá cio de
Da vid Byrne. Na no ta con ti da no li vro, Tom Zé de fi ne a
sen sa ção de ter a his tó ria re tra ta da nas pá gi nas: “Di zem
que é ado rá vel ler so bre si mes mo. Se rá? No ca so pre sen- 
te, ve jo que os ita li a nos são ca bras da pes te. Eter nas cri- 
an ças ar ma das de uma ca ne ta as sa nha da, só nas ce Mar- 
co Po lo por lá. Adap tam-se tan to à Chi na de Ku blai Khan
quan to ao ser tão do Ca bro bó. Foi um de les que es cre veu
es ta bi o gra fia. Por is so, li o li vro de uma sen ta da só”.

Pi e tro Sca ra muz zo é mé di co, jor na lis ta e es cri tor ita- 
li a no. Em 2012, cri ou o Na bo ca do po vo, uma pá gi na so- 
bre mú si ca bra si lei ra pa ra o pú bli co ita li a no. Tam bém
es cre ve pa ra a re vis ta ita li a na Mu si ca Jazz, na co lu na
Tro pi cá lia, on de en tre vis tou gran des no mes da mú si ca
bra si lei ra. O de se jo de es cre ver so bre Tom Zé par tiu pe lo
en tu si as mo de le com a MPB e a Tro pi cá lia.
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O 
advogado Júlio Moreira Gomes Filho 
exerce a advocacia desde 1999 e é só-
cio do escritório Moreira Gomes & Vilas 
Boas. Descendente de pai português, 

ele tem dupla cidadania, e é também Presiden-
te do Conselho da Comunidade Luso Brasileira 
do Maranhão, entidade filantrópica e sem fins 
lucrativos, que visa promover a cultura e o in-
tercâmbio ente Brasil e Portugal.

E nessa corrida rotina de trabalho e filantro-
pia, Júlio ainda encontra tempo para uma gran-
de paixão sua que é a literatura jurídica, o que o 
levou a integrar a desde 2011 a Academia Mara-
nhense de Letras Jurídicas na qual ocupa a ca-
deira de número 11; e tendo sido eleito Presi-
dente da entidade para o biênio de 2020 – 2022.

Fundada em 22 de fevereiro de 1986, a AMLJ 
completa essa semana 35 anos e é a terceira ins-
tituição desse gênero mais antiga do Maranhão; 
sendo filiada à Academia Brasileira de Letras Jurí-
dicas. A entidade teve como primeiro presidente o 
advogado, professor e jornalista Dr. Wady Sauáia 
e iniciou com 24 membros fundadores, alguns 
destes ainda hoje em plena atividade acadêmica.

Segundo Júlio, depois do Dr. Wady, também 
exerceram o cargo de Presidentes da AMLJ os ju-
ristas Lourival de Jesus Serejo - atual presiden-
te do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão; José Carlos Sousa Silva, advogado e 
professor; Roque Pires Macatrão, advogado; Ana 
Luiza Almeida Ferro, promotora de justiça e 1ª 
mulher a ocupar a presidência da AMLJ; Raimun-
do Ferreira Marques, advogado, e João Batista 
Ericeira, também advogado e professor. Esses 
Ex-Presidentes agora serão homenageados du-
rante a Assembleia Extraordinária que marcará 
os 35 anos da AMLJ nessa segunda – feira (22.02).

“Teremos um evento restrito, respeitando as 
medidas de segurança devido o agravamento da 
pandemia, e com transmissão online para que 
todos os nossos confrades e confreiras possam 
participar, e juntos, prestarmos essa merecida 
homenagem. Vou inaugurar a Galeria dos Ex-
Presidentes da AMLJ em reconhecimento a quem 
tanto fez ao longo desses 35 anos para fortalecer 
a nossa Academia de Letras Jurídicas”, disse Júlio.

Tendo sempre como missão o fomento à pes-
quisa e à produção literária jurídica, a Academia 
Maranhense de Letras Jurídicas conta hoje com 
um total de 38 membros ativos, das 40 cadeiras 

 Júlio Moreira Gomes Filho
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É com humildade e espírito de união que Júlio 
Gomes resume sua experiência desde 2011 na Aca-
demia Maranhense de Letras Jurídicas:

“Classifico como um grande privilégio meu o 
fato de, através da Academia, poder conhecer de 
perto grandes nomes do universo jurídico mara-
nhense, e que nessa ilustre confraria, me possi-
bilitaram um convívio de constante aprendizado. 
Que tenhamos muitos anos mais de uma rica tro-
ca literária e que deixemos o nosso legado para 
as futuras gerações. Sou um entusiasta da AMLJ”, 
finalizou o Presidente Júlio Filho.

totais incluindo o Governador do Maranhão 
Flávio Dino. Duas vagas estão abertas após o 
falecimento dos membros Sálvio Dino e Mil-
son Coutinho.

“A eleição dos dois novos membros da AMLJ 
está na nossa pauta de prioridades, e deve acon-
tecer ainda esse ano”, adianta Júlio Filho.

Mas desde o ano passado, mesmo estan-
do de certa forma limitado pelas novas regras 
impostas pela pandemia da Covid19, o Presi-
dente já conseguiu realizar ações importantes 
em sua gestão:   

“Desde que assumi a Presidência da AMLJ, 

em fevereiro de 2020, fizemos várias ações en-
tre as quais a digitalização da Academia, com 
a inserção da mesma nas mídias sociais, além 
da promoção de eventos online. Entre outras 
realizações sob nosso comando estão assina-
turas de convênios com outras instituições; re-
alização de ações sociais durante a pandemia; 
e a conquista de uma nova área mais ampla e 
equipada na sede da OAB/MA. Mas eu diria 
que, a aproximação cada vez maior da Acade-
mia e de seus membros com a sociedade, tem 
sido a grande prioridade em nossa gestão” re-
sumiu o Presidente da AMLJ.

O Pres. da AMLJ Júlio Moreira Gomes Filho 
com a primeira dama Danielle e o Governador do 
Maranhão Flávio Dino, que também é membro 
da Academia Maranhense de Letras Jurídicas.

O interesse e amor pela literatura geral e jurídica levaram Júlio Gomes Filho a ingressar na AMLJ.
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Os membros da AMLJ Osvaldo Barros, Osmar Gomes, Mhário Lincoln Santos e André Gonzalez Cruz

Academia Maranhense de Letras
Jurídicas celebra 35 anos de fundação
Nes sa se gun da, 22, os mem bros da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras Ju rí di cas/AMLJ co me mo ram 35 anos

da ins ti tui ção que foi fun da da em 1986, e que te ve co mo pri mei ro pre si den te o ad vo ga do, pro fes sor e jor na- 
lis ta Dr. Wady Sauáia. Com a re le van te mis são de in cen ti var a pes qui sa e a pro du ção li te rá ria ju rí di ca, a AMLJ

se gue for te e atu an te ao lon gos des ses anos e, dos 24 mem bros fun da do res, con ta ho je com um to tal de 38
mem bros ati vos, das 40 ca dei ras to tais, sob a pre si dên cia do ad vo ga do e Con se lhei ro Sec ci o nal da OAB/MA
Jú lio Mo rei ra Go mes Fi lho. Em res pei to ao atu al mo men to de pan de mia, as ce le bra ções do ani ver sá rio da
AMLJ se da rão em uma As sem bleia Ex tra or di ná ria a ser re a li za da na se de da en ti da de, no pré dio da OAB-

MA, em even to pre sen ci al mas res tri to a pou cos mem bros e com trans mis são on li ne pa ra os de mais con fra- 
des e con frei ras. Em des ta que, o ato so le ne de inau gu ra ção da Ga le ria dos Ex-Pre si den tes da ins ti tui ção.

Os confrades Carlos Lula (Sec. Estadual de Saúde), José Antônio Figueiredo de Almeida e Silva e Elimar  Almeida e Silva

Ex- presidentes da AMLJ Raimundo Marques e Ana Luiza
Almeida Ferro.

O atual pres. da AMLJ Júlio Moreira Gomes Filho e o 1º
tesoureiro Luís Augusto Guterres

No Congresso da ABAV 2019, em São Paulo: o jornalista NM, com a presidente da
ABAV Nacional Magda Nassar, Guilherme Marques (ex-presidente da Abav  MA) e
Jansen Santos (atual presidente da Abav Maranhão)

O prefeito de Barreirinhas Amilcar Rocha com o presidente da FIEMA, Edilson
Baldez

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro

A esposa Irisan; os filhos Walter, Waléria e Maurício Levy; as netas Iane, Ívia e Natasha; 
genro, nora, sobrinho(a)s e familiares comunicam com profundo pesar o falecimento 
de nosso amado pai, esposo, avô, sogro, tio, Walter Mendonça, aos 83 anos de idade. 
Nascido na Maternidade do Derby no Recife aos 11 de março de 1937. Filho de José 
Vieira de Mendonça e Francelina Guerra de Mendonça. Neto paterno de João Vieira de 
Mendonça e Adelina Vieira de Mendonça. Neto materno de Arthur Porfírio Guerra e 
Maria Emília Guerra. Fez os estudos primários no Grupo Escolar Augusto Severo no 
bairro da Ribeira em Natal. Aos 15 anos, no Recife, formou-se como torneiro-mecânico 
na Escola Industrial Agamenon Magalhães. Ex-sub-oficial da Força Aérea Brasileira, 
graduado como Aerofotogrametrista pela Escola de Especialistas da Aeronáutica 
(Guaratinguetá - SP) em 1958. Serviu à Pátria como militar durante 10 anos, tendo sido 
lotado na Base Aérea do Recife de 1958 a 1966. Graduado pela Escola Politécnica de 
Pernambuco como Engenheiro Civil em 1968. Empresário do ramo da construção civil 
há mais de 50 anos. Engenheiro Civil da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE), foi enviado do Recife a São Luís (MA) em 1968 com a responsabili-
dade de gerenciar a construção do primeiro conjunto habitacional da capital 
maranhense, o IPASE. Professor-Fundador da Escola de Engenharia do Maranhão, onde 
lecionou durante 13 anos, formando gerações de engenheiros maranhenses; Calculista 
Estrutural; Coordenador-Geral da SUDENE no Maranhão no final dos anos 1960 e 
começo dos anos 1970. Fundador de várias empresas incluindo a primeira indústria de 
pré-moldados de concreto do Maranhão nos anos 1970 e a primeira indústria do então 
recém-inaugurado Distrito Industrial de Natal, em 1982. Deixa um legado de centenas 
de obras e projetos de engenharia civil por todo o Nordeste brasileiro. Além de suas 
realizações acadêmicas e profissionais, foi um homem simples, honesto, gentil, sério no 
trabalho e brincalhão nos momentos de folga, dedicado à família, que gostava de 
animais e de contar histórias. Foi sepultado no dia 08 de fevereiro de 2021 no Cemitério 
Pax União no Paço do Lumiar - MA. A missa de sétimo dia realizou-se em 13 de fevereiro 
de 2021 na Catedral Metropolitana de Natal, Paróquia de Nossa Senhora da 
Apresentação.

Manifestações de condolências: mcondolencias@gmail.com

Walter 
Mendonça

Aos 37 anos Aos 83 anos

Recife (PE), 11/03/1937 – São Luís (MA), 07/02/2021



EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Os anfitriões com os advogados do escritório Gabriel Costa Advogados Associados

Ednei Viegas e Lindalva  recepcionam
na nova loja Ótica Veja do Calhau

Os em pre sá ri os Ed nei Vi e gas e Lin dal va Reis fo ram os gran des an fi triões do úl ti mo dia 8 de fe ve rei ro,
quan do mar cou a agen da em pre sa ri al de São Luís inau gu ran do mais uma lo ja da Óti ca Ve ja. A no va uni da de
da óti ca es tá lo ca li za da no Du nas Ca lhau e pre pa ra dís si ma pa ra aten der sua cli en te la com o mes mo pa drão
de qua li da de que já é sua mar ca re gis tra da no mer ca do óp ti co no Ma ra nhão. Na oca sião Ed nei Vi e gas e Lin- 

dal va Reis, re ce be ram cli en tes, mé di cos, im pren sa e par cei ros com a mes ma ele gân cia e sim pa tia de sem pre.
É sem pre bom lem brar que to das as uni da des da Óti ca Ve ja es tão sem pre mui to aten tas às me di das de se gu- 
ran ça e os pro to co los de saú de pa ra evi tar a pro pa ga ção da Co vid-19 co mo o uso de más ca ra e ál co ol em gel,

ofe re cen do as sim pro te ção à to dos. Ve jam aqui  al guns fla gran tes do even to.

Francisco Franco, Ednei Viegas, Kenard Andrade Os anfitriões com o casal Ana Carol e Maurício Pinheiro

Ednei Viegas, Lindalva e a filha Waleria Reis O publicitário Gilson Martins, a jornalista Jacieny Dias e os
anfitriões

Os anfitriões com as oftalmologistas Cristiane Carvalho e
Milena Pinheiro

Ednei Viegas e Lindalva Reis com a jornalista Orquídea
Santos

O prefeito Eduardo Braide com Maria Fernanda Verri Oliveira (Fribal)

Eduardo Braide celebra
união por São Luís

Par ce ria é tu do e o pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de, fez ques tão de
de mons trar que es tá aber to às par ce ri as pú bli co pri va das que vi sam o de- 
sen vol vi men to da ci da de. Es sa se ma na, ele re ce beu em seu ga bi ne te qua- 

tro em pre sas par cei ras pa ra agra de cer as do a ções re a li za das em prol de
tra ba lha do res in for mais ca das tra dos no Sin di ca to da ca te go ria, pre ju di- 
ca dos pe lo can ce la men to do Car na val des se ano. A Pre fei tu ra, atra vés da

Agên cia Mu ni ci pal de De sen vol vi men to Econô mi co e So ci al (AM DES)
ca pi ta ne a da pe lo se cr te tá rio Fe li pe Mus sa lém, re ce beu 800 ces tas bá si- 
cas do a das pe las em pre sas Fri bal, Gru po Po ti guar, Cen tro Elé tri co e Ro- 
que Aço e Ci men to, pa ra se rem en tre gues aos tra ba lha do res. A re pre sen- 
tan te da Fri bal, Ma ria Fer nan da Ver ri Oli vei ra, elo gi ou a ini ci a ti va da Pre- 
fei tu ra / AM DES nes se au xí lio aos tra ba lha do res in for mais e de cla rou que

a em pre sa es tá sem pre aber ta a fu tu ras par ce ri as pú bli co pri va das em
prol do de sen vol vi men to de São Luís. Adri a no Pes ta na, di re tor co mer ci al
do Gru po Po ti guar, re for çou que a em pre sa tam bém es tá sen sí vel às di fi- 
cul da des dos mais vul ne rá veis nes sa pan de mia e que tem atu a do, des de
o ano pas sa do, em di ver sas par ce ri as pú bli co pri va das pa ra ame ni zar os

pro ble mas so ci ais da co mu ni da de ma ra nhen se.

Adriano Pestana, diretor comercial do Grupo Potiguar e o prefeito Eduardo Braide

O prefeito Eduardo Braide agradeceu aos empresários a doação das 800 cestas
básicas destinadas aos trabalhadores informais de São Luís

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
INICIA PESQUISA SOBRE 
RETOMADA DE VIAGENS NO PAÍS 

O Ministério do Turismo começou uma Pesquisa de Sondagem ao Consumidor que tem o 
objetivo de conhecer e analisar a opinião do público quanto à expectativa de realizar viagens 
a lazer nos próximos meses e à percepção de segurança dos viajantes em um cenário de pan-
demia. Os resultados devem ser divulgados a partir de março.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, explica que as informações vão servir de base 
para a tomada de decisão do setor turístico e para subsidiar a formulação de políticas públicas 
visando o desenvolvimento do turismo brasileiro.

Visando proporcionar mais segurança a turistas e trabalhadores do setor de turismo du-
rante a retomada, o Ministério do Turismo também lançou o Selo Turismo Responsável, que 
estabelece protocolos específicos para a prevenção da Covid-19 para 15 segmentos do setor. 
Até o início dessa semana, mais de 24 mil empreendimentos e guias de turismo se comprome-
teram a entregar uma experiência segura aos turistas e aderiram ao selo. Sucesso e que possa-
mos desbravar o Brasil com a mesma paixão e maior segurança.

PARA O MINISTRO, GILMAR MACHADO NETO “A PESQUISA VAI AUXILIAR NA RETOMADA DO TURISMO E 
NO REAQUECIMENTO DA ECONOMIA”.

SÉRIE NO NORDESTE AGITA O MUNDO PASSAPORTE 

É BIG! É FESTA! REGINA LUCENA MUDA DE IDADE 

ANIVERSÁRIO 
EM DOSE DUPLA

A colunista social, Ilze Rangel (Fofa) e o em-
presário, Getúlio Targino mudaram de idade no 
último final de semana (12) e comemoraram de 
forma diferente. Fofa passou a data na “Cidade 
Maravilhosa” do Rio de Janeiro, entre poucos ami-
gos, muita animação, a simpatia de sempre e foi 
surpreendida com uma festinha intimista, no Glo-
Bar, no Jardim Botânico.

Já o empresário, Getúlio Targino, que se recupe-
ra dos sintomas da Covid 19, passou o aniversário 
em casa, com a esposa, Cris Targino, filhos e netos. 
Um momento de renovação, oração e esperança 
nos dias melhorias, que virão. Aos aniversarian-
tes, nossos votos de felicidade plena.

 TEVE FESTA SURPRESA PARA A JORNALISTA,
 ILZE RANGEL (FOFA), QUE COMEMOROU 
A DATA, NO CLIMA DO CARNAVAL.

ENTRE AMIGAS(OS), FOFA AGRADECEU AO 
CARINHO DE TODOS, AS POSTAGENS E 

MENSAGENS DE CARINHO.

O programa de TV Mundo Passa-
porte que tem linha editorial voltada 
ao turismo começou a sua temporada 
2021, em grande estilo. Com uma série 
de matérias produzidas no Nordeste, 
o apresentador e publicitário, Marcos 
Davi realizou um tour espetacular e 
revigorante. 

Com gravações nos estados da Bahia, 
Alagoas, Paraíba e Ceará, Marcos Davi 

contou em recente entrevista concedi-
da ao Programa Nobre, que tem como 
meta, retornar aos principais destinos 
nacionais e persuadir seu público aos 
mais visitados pontos turísticos do país 
e destinos poucos conhecidos do pú-
blico, mas com grande magnitude.

Com muitas ideias na cabeça e pai-
xão pelo que faz, Davi espera mostrar 
cada atrativo, com as devidas peculia-

ridades, o “novo normal” e a mesma 
dinâmica e simpatia de sempre. Mui-
to mais sucesso.

EM 19 DIAS, MARCOS DAVI E MADALENA 
NOBRE CIRCULARAM EM 04 ESTADOS E 

VÁRIOS ATRATIVOS NORDESTINOS, QUE 
IRÃO AO AR EM FEVEREIRO 2021.

A empresária e nutricionista, Regina Lucena comemorou mais um ano de vida, na 
última quinta-feira (18) e de forma bem intimista, recebeu a visita de amigas e fami-
liares em sua residência no Araçagy, para brindarem o dom da vida e cantarem o tra-
dicional “Parabéns a Você”.

Regina comanda ao lado do marido, a mais conceituada e premiada gráfica do Ma-
ranhão, a Gráfica e Editora Lucena, que produziu recentemente a Revista Nobre, im-
portantes livros e muitos materiais de informação e publicidade. Desejamos muito 
mais sucesso, harmonia, saúde e conquistas.

AO LADO DO MARIDO, LUCENA E DO FILHO, LUIZ LUCENA, A GRA-
FICA LUCENA JÁ CONQUISTOU GRANDES PRÊMIOS, ENTRE ELES, O 
PRÊMIO NOBRE 2019.

 A ANIVERSARIANTE, ENTRE WILIAME CUNHA, PRISCILA FREITAS, 
LUIZ LUCENA, O NETO JOÃO LUCAS, JOSÉ LUCENA, LÚCIO LIRA, VER-
LANY LIRA E SARAH CUNHA. 

 A EMPRESÁRIA, REGINA LUCENA CONTA COM NOVOS SONHOS E 
PROJETOS PARA 2021 E RECEBEU AMIGOS E FAMILIARES EM SUA 
CASA NO PRAIA DO ARAÇAGY.


