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A polêmica em acolher todos
Campanha da fraternidade gera
divergência entre grupos da Igreja

A interpretação do texto-base da campanha “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” ganhou posicionamentos 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 distanciamento social. Além disso, o documento citou números da violência contra mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBTIQ+.
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BASTIDORES
cego do dinismo em 2022
APARTE NóTransparentes
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.

Secretário de Estado de Governo, Diego Galdino, explica o novo
Projeto que faz parte do Programa
Cheque Minha Casa. PÁGINA 3
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Acordo entre governo e parlamentares retira a proposta do marco fiscal a ser
apresentado ao Congresso na próxima semana

P

ara garantir celeridade na retomada do auxílio emergencial, o governo federal deve enxugar as medidas de ajuste ﬁscal que foram solicitadas como contrapartida ao benefício e editar uma
medida provisória liberando o auxílio,
com valor deﬁnido, assim que esse
“marco ﬁscal” for aprovado pelo Congresso. O trâmite pode livrar os servidores públicos de novos congelamentos salariais e cortes de jornada neste
momento e foi acordado, ontem, com
os líderes do Senado, que dará início à
votação das medidas de ajuste ﬁscal
na próxima semana.
O “novo marco ﬁscal” foi acertado
pelo ministro da Economia, Paulo
Guedes, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL). E busca mostrar ao mercado
que, ao mesmo tempo em que fará
uma nova rodada de gastos com a ajuda aos mais vulneráveis, o governo
trabalhará em medidas de ajuste das
contas públicas. A ideia é avançar
com as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) Emergencial e do Pacto Federativo, mas haverá ajustes para
garantir que a votação dessas propostas seja rápida e que o auxílio possa
ser pago já em março. A princípio o
valor será de R$ 250.
Relator das duas PECs, o senador
Marcio Bittar (MDB-AC) disse que esse ajuste começa pela uniﬁcação das
propostas em um único texto, que deve ser apresentado até segunda-feira.
“Deve ser apresentado um texto só. O

fundamental para o país é que a gente
dê um sinal completo. É uma moeda
de duas faces. Apresenta uma solução
a milhares de brasileiros que não têm
o que comer, porque as pessoas precisam ainda da ajuda do Estado, ao
mesmo tempo em que sinaliza, concretamente, para a retomada da agenda para a qual o presidente Bolsonaro
foi eleito”, aﬁrmou Bittar, que conversou sobre o assunto com Guedes, Pacheco e Lira, ontem.
Esse texto único deve tratar apenas
do que é essencial para a aprovação
do benefício aos mais vulneráveis,
evitando pontos polêmicos que poderiam emperrar as discussões e atrasar
a volta do auxílio emergencial. Portanto, podem ser deixadas de lado
medidas como o congelamento do salário dos servidores públicos — proposta que consta do texto original da
PEC Emergencial, mas sofre resistência do funcionalismo público e de
parte do Congresso e, por isso, deve
ser debatida apenas em um segundo
momento, de mais fácil negociação.
“O governo adiantou, por meio do
seu líder, que vai enxugar pontos mais
polêmicos. Trazer de oito para quatro
áreas, concentrar basicamente na
questão ﬁscal, sustentabilidade da dívida, regra de ouro e acionar as ressalvas. Enxugar o processo para que a
gente possa votar”, contou o líder da
Minoria no Senado, Jean Paul Prates
(PT-RN), após a reunião de líderes do
Senado. “Algumas coisas serão desidratadas, dissecadas, para ﬁcar só o
que é necessário para ter o auxílio

emergencial”, acrescentou.
Tramitação acelerada
Marcio Bittar não falou sobre o mérito das Propostas de Emenda à Constituição. Porém, aﬁrmou que o importante é que “alguma coisa das PECs”
volte para a pauta, após reunião no
Ministério da Economia. Jean Paul
Prates explicou que, ao retirar os pontos polêmicos, será possível fechar
um acordo para que a tramitação seja
acelerada e a nova PEC seja aprovada
na próxima quinta-feira no Senado,
possivelmente em primeiro e segundo turnos. Desta forma, a proposta já
poderia ser votada na semana seguinte na Câmara, garantindo a volta do
auxílio emergencial ainda em março.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçou o compromisso de priorizar essa agenda, apesar da prisão do
deputado bolsonarista Daniel Silveira
(PSL-RJ), que tem movimentado a Casa nos últimos dias. “As pautas traçadas pelo governo federal, pela Câmara
e pelo Senado continuarão ﬁrmes,
sem obstáculos, para que a discussão
e a aprovação aconteçam o mais rapidamente possível”, aﬁrmou Lira.
Conﬁrmada a aprovação do marco
ﬁscal na Câmara e no Senado, a volta
do auxílio deve ser conﬁrmada por
meio de uma medida provisória, segundo informou o líder do governo no
Senado, Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), aos demais líderes partidários. O auxílio será ﬁnanciado, portanto, por meio de um crédito extraordinário.

AUMENTO DE COMBUSTÍVEL

BARES E RESTAURANTES FICARAM SEM MÚSICA NO CARNAVAL
LUCIANA GOMES
Desde sexta-feira (19) teve ﬁm a medida que suspendia apresentações musicais em bares e restaurantes, assim como festas com qualquer número de convidados.
O pedido foi realizado pelos defensores públicos, Clarice Viana Binda, Cosmo Sobral da Silva e Diego Carvalho
Bugs.
Com o ﬁm da suspensão dos eventos, a Defensoria
Pública entrou com um novo pedido com medidas restritivas para o estado do Maranhão.
As medidas são as mesmas, sendo apenas ampliadas,
ou seja, o pedido foi da continuação da proibição das
festas e a reprodução de músicas em bares e restaurantes. A ampliação é a solicitação que os transportes coletivos funcionem apenas com a ocupação restrita ao número de pessoas sentadas, com o intuito de evitar aglomerações.
No pedido também foi feita a solicitação do aumento
da frota de ônibus para que não haja prejuízo para a população que depende do transporte.
De acordo com o processo, também deve ser reduzido a 50% o número de passageiros nos ferry boats. Também foi solicitado maior ﬁscalização em supermercados
Conﬁra todas as medidas restritivas solicitadas
• Proibição das festas
• Ocupação restrita ao número de pessoas sentadas em
transporte público
• Reprodução de músicas em bares e restaurantes
• Redução de 50% do número de passageiros nos ferry
boats

BASE DE ALCÂNTARA

Bolsonaro promete mudanças na Petrobras Licitação é dispensada
para material espacial
O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que
autoriza a dispensa de licitação na contratação de obras
e serviços relacionadas ao lançamento de veículos espaciais. O decreto foi publicado nesta sexta-feira no Diário
Oﬁcial da União (DOU) e também é assinado pelos ministros Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

De acordo com um comunicado da
Secretaria-Geral da Presidência , “a
medida irá possibilitar ganhos
tecnológicos na área espacial, com
a exploração do serviço de
O VALOR MÉDIO DO LITRO DA GASOLINA SERÁ DE R$ 2,48, ALTA DE 10,2%, APÓS REAJUSTE DE R$ 0,23.

lançamento de veículos espaciais”.

O presidente Jair Bolsonaro criticou, na noite desta quinta-feira
(18/02), durante transmissão de live
semanal, o reajuste do preços dos
combustíveis, anunciado mais cedo
pela Petrobras. A partir desta sextafeira (19), o valor médio do litro da gasolina será de R$ 2,48, alta de 10,2%,
após reajuste de R$ 0,23. O preço médio do diesel será de R$ 2,58, depois
de aumento de R$ 0,34 por litro – uma
elevação de 15%.
“Teve um aumento, no meu entender, e vou criticar, um aumento fora
da curva da Petrobras. Dez por cento
hoje na gasolina e 15% no diesel. É o
quarto reajuste no ano. A bronca sempre vem para cima de mim, só que a
Petrobras tem autonomia”, justiﬁcou.
“Não tem quem não ﬁcou chateado
com o reajuste, hoje, de 10% na gasolina e de 15% no diesel. É o quarto reajuste no mês. A Petrobras tem essa garantia, não é? Essa liberdade, autonomia, para reajustar os combustíveis,
levando em conta o preço do barril do
petróleo lá fora e o preço do dólar aqui

A expectativa da pasta é que o

dentro. E outros fatores pesam negativamente no preço do combustível”,
completou.
Ele ainda disse que, apesar de não
interferir na estatal, “alguma coisa vai
acontecer lá nos próximos dias”. No
entanto, o presidente não deixou claro se a mudança envolve a troca do
comandante da estatal, Roberto Castello Branco.
“O que é que foi decidido hoje? A
partir de 1º de março, também não
haverá qualquer imposto federal no
diesel por dois meses. Então, por dois
meses, não haverá qualquer imposto
federal em cima do diesel. Por que por
dois meses? Porque, nesses dois meses, nós vamos estudar uma maneira
deﬁnitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras. Mas eu
não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras. Se bem que alguma
coisa vai acontecer na Petrobras nos
próximos dias. Você tem que mudar

alguma coisa, vai acontecer”, prometeu.
Ele também disse que Castello
Branco aﬁrmou que “não tem nada a
ver com caminhoneiros” e que a fala
dele “terá consequência”.
“Nós acusamos responsabilidade
de todo mundo. Pessoal, ninguém dá
bola para nada. Você vai na Receita:
‘Você, da Receita, não ﬁscaliza por
que?’ O cara não tem resposta. Eu não
posso chamar a atenção da Agência
Nacional de Petróleo porque é independente, mas tem atribuição também. Não faz nada. Você vai em cima
da Petrobras e ela fala: ‘Opa, não é
obrigação minha’. Ou, como disse o
presidente da Petrobras, a questão de
poucos dias, não é?, ‘eu não tenho nada a ver com caminhoneiro, eu aumento o preço aqui não tenho nada a
ver com caminhoneiro’. Foi o que ele
falou, o presidente da Petrobras. Isso
vai ter uma consequência, obviamente. Não tenho nada a ver com isso”,
concluiu.

decreto promova ainda
desenvolvimento social e
econômico da região de Alcântara,
onde se localiza o Centro de
Lançamento de Alcântara.
O decreto editado nesta sexta altera outro decreto, de
1997, que regulamenta a dispensa de licitação em casos
que possam comprometer a segurança nacional . Já
eram eximidas de licitação as compras de recursos bélicos, a contratação de serviços nas área de desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico e a aquisição de equipamentos ou serviços nas áreas de inteligência, segurança
da informação, segurança cibernética, segurança das
comunicações e defesa cibernética.
As dispensas de licitação nesses casos precisa ser justiﬁcada, “notadamente quanto ao preço e à escolha do
fornecedor ou executante”. A autorização depende do
titular da pasta ou órgão.

POLÍTICA

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

3

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

ENTREVISTA

MinhaCasaMelhorvai
cego do dinismo
beneficiar45milfamílias Nó
em 2022
Secretário de Estado de Governo, Diego Galdino, explica o novo Projeto que faz parte do
Programa Cheque Minha Casa

P

roporcionar conforto e dignidade às famílias maranhenses
de baixa renda e incentivar de
forma direta o comércio diante das consequências da pandemia da
Covid-19. Com esses objetivos, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), vai beneﬁciar 45,5 mil pessoas
através do Projeto Minha Casa Melhor. Com o valor unitário de R$
600,00 por representante familiar, o
projeto vai abranger os 217 municípios do estado para compra de móveis,
eletrodomésticos e utensílios domésticos.O projeto faz parte do Programa
Cheque Minha Casa.

“O projeto permite que

DIEGO GALDINO FALOU COM EXCLUSIVIDADE A O IMPARCIAL SOBRE O PROJETO

as pessoas melhorem as Governo, Diego Galdino.
suas moradias mediante
um benefício a custo
zero, a pessoa não paga
nada. E também
favorece o aquecimento
da economia local,
gerando emprego e
renda”, enfatizou o
Secretário de Estado de

Lançado pelo Governo, o projeto Minha Casa Melhor faz parte do programa Cheque Minha Casa, qual o objetivo do projeto?
Diego Galdino – O projeto tem dois
grandes objetivos. O primeiro é facilitar o acesso das famílias maranhenses
de baixa renda a móveis, eletrodomésticos e utensílios para o lar, proporcionando mais conforto e qualidade de vida, outro objetivo importante
é a movimentação da economia, tão
prejudicada em consequências da
pandemia da Covid-19, com a injeção
de R$ 30 milhões no comércio local.
Quem pode ser um beneﬁciário?

Todos os responsáveis familiares
inscritos no CadÚnico (beneﬁciários
de programas sociais no âmbito federal), já estão automaticamente participando dos sorteios que irão contemplar 45,5 mil famílias em todos os
217 municípios do Maranhão.
Como vai funcionar o Minha Casa Melhor?
Os sorteados irão receber o valor de
R$600 em um cartão de débito para
compra de móveis, eletrodomésticos
e utensílios domésticos em lojas credenciadas ao projeto. As entregas dos
cartões de débito serão de forma presencial em todos os municípios, seguindo todas as normais de segurança
e saúde. Será disponibilizado 1 (um)
cartão para cada beneﬁciário.

“Osorteiodosbeneficiadosocorresempreaossábados”

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. O Maranhão não foi discrepante. As duas vagas foram ocupadas pelos deputados federais Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama
(Rede). Mas há uma tradição histórica que vem de longe: o Senado é a principal porta de entrada para governadores após o ﬁm de mandato. Desde José Sarney
(1970) até hoje, foram senadores do Maranhão, os exgovernadores João Castelo, Epitácio Cafeteira, Edison
Lobão, Roseana Sarney e João Alberto, todos apoiados
pelo sistema sarneísta. O senador Roberto Rocha, foi
eleito em 2014 pelo PSB, “puxado” pela força eleitoral do
candidato a governador Flávio Dino, cujo partido estava
na aliança com o PCdoB. Ele derrotou Gastão Vieira do
MDB sarneísta que, até uma semana da eleição liderava
todas as pesquisas. Dino arregaçou as mangas por Roberto Rocha para impedir que Gastão lhe trouxesse problemas como senador roseanista. O curioso foi a coligação dinista ir da esquerda petista ao PSDB, então presidido no Maranhão por Carlos Brandão, posto como vice.
Em 2017, ele perdeu para Roberto Rocha a legenda,
apoiado pela mesma cúpula tucana (Aécio Neves-Alckmin), que colocou Brandão na chapa vitoriosa de Flávio
Dino. Agora, Roberto Rocha está numa situação delicada no PSDB. Sua liderança máxima é o governador paulista João Dória, inimigo número um do presidente Jair
Bolsonaro, que fez de Roberto Rocha seu principal apoiador dentro e fora do Senado. Até 2022, Rocha e Doria
não poderão conviver no mesmo partido, dentro do
qual, o governador trava uma disputa de vida ou morte
com Jair Bolsonaro pela eleição da Presidência da República. O senador maranhense, portanto, está entrando
num beco sem saída com a sua posição rasgadamente
favorável a tudo que disser respeito ao bolsonarismo.
Portanto, a história da eleição de senador em 2022 promete ser tão impactante quanto a de governador. Flávio
Dino é “candidato nato” à cadeira de Roberto Rocha no
Senado. E Roberto Rocha hoje promete disputá-la, mas
não descarta concorrer ao governo. Com o estrangulamento do grupo Sarney, Flávio Dino só tem como opositor Roberto Rocha. É um jogo que, antes da campanha,
precisa ter desfecho dentro do grupo dinista, onde Carlos Brandão vai assumir em abril de 2022, o comando do
Estado, como candidato à reeleição. É um cenário em
que, atualmente, Weverton Rocha (PDT) também só
pensa no Palácio dos Leões. Mas antes é preciso saber
por qual partido Roberto Rocha será candidato.

Por que prendeu?

Enquanto 18 das 24 bancadas parlamentares na Câmara dos Deputados defendem prisão de Daniel Silveira, o senador Roberto Rocha decidiu convidar o ministro do STF Alexandre de Moraes para explicar os motivos
de ter mandado prender o bolsonarista.

Expectativa desfavorável

Até ontem, o cenário na Câmara era desfavorável ao
deputado preso, com a estimativa de que o placar pela
manutenção da prisão poderia ultrapassar 300 votos. As
seis bancadas que defendiam a soltura de Daniel Silveira são do centrão: PSL, Novo, Podemos, PTB, PSC e Pros.

Musica liberada

Após passar o carnaval, o juiz Douglas Martins (Assuntos Difusos e Coletivos) suspendeu a ordem impeditiva de músicas em ambientes fechados e abertos no
Maranhão, para evitar aglomerações que facilitasse a
transmissão da Covid-19. Usou a sensatez.
O SORTEIO SERÁ DIVIDIDO POR MUNICÍPIOS E A CIDADE DE SÃO LUÍS DEVE TER 5 MIL BENEFICIADOS COM O PROJETO
Como será o sorteio?
Os sorteios randômicos serão realizados de forma virtual e transmitidos
ao vivo pelas redes sociais e Youtube
do Governo do Maranhão.

Sempre aos sábados, os
sorteios serão divididos
por município.
O número total de 45,5 beneﬁciários foi dividido por quatro categorias,
de forma proporcional ao número de
cadastrados no CadÚnico por município. Desta forma, em São Luís serão
5 mil beneﬁciários, em Imperatriz 2
mil, na faixa I que compreende 7 municípios serão 800 beneﬁciários cada,
na faixa II que compreende 19 municípios serão 400 beneﬁciários cada,
faixa III são 64 municípios serão 200
beneﬁciários cada e faixa IV são 125
municípios com um quantitativo de

100 beneﬁciários.
Como os beneﬁciários saberão se foram sorteados?
Além de poder acompanhar a
transmissão ao vivo do sorteio pelas
plataformas de mídia do Governo como Instagram, Facebook e Youtube,
ou consultar o site do projeto (minhacasamelhor.ma.gov.br), os sorteados
irão receber a informação por SMS,
constando o dia, horário e local que
vai poder buscar o seu cartão. Além
disso, teremos uma divulgação massiva nos municípios.
O cartão poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento?
Não. Apenas estabelecimentos credenciados no programa, que tenham
como atividade no CNAE (Classiﬁcação Nacional de Atividades Econômicas) a comercialização de móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos poderão receber pagamentos com
o cartão do projeto Minha Casa Melhor.

Como é o cadastro das empresas?
As empresas interessadas podem
se inscrever exclusivamente via internet, por meio do preenchimento de
formulário eletrônico próprio, que já
está disponível no site minhacasamelhor.ma.gov.br.
Como os cartões serão entregues aos
beneﬁciários, existe um prazo para
utilização do saldo?
Nossas equipes estarão empenhadas nas entregas desses cartões, seguiremos o cronograma de sorteios,
toda semana estaremos em uma região fazendo as entregas e tirando dúvidas recorrentes.
Quem quiser tirar dúvidas ou obter
mais informações como fazer?
As pessoas podem entrar em contanto pelo site https://minhacasamelhor.ma.gov.br, pelo e-mail minhacasamelhor@segov.ma.gov.br. Esses canais de comunicação são da Secretaria de Estado de Governo, onde os interessados poderão tirar quaisquer
dúvidas.

“A Globo era quem amamentava esses meninos da Lava Jato”

Do ex-presidente Lula revelando o papel da Rede Globo “como protetora das ilegalidades da Lava Jato”.

Quando o processo de cassação do deputado
Daniel Silveira (PSL) chegar ao Conselho de
Ética, presidido pelo deputado Juscelino Rezende (DEM-MA) pode cair lentidão do tempo.
São 21 deputados no Conselho que analisarão se Silveira
praticou crime.
Pelo menos a metade dos 21 titulares no Conselho estaria propensa a topar a condenação
máxima a um deputado: cassação do mandato. Mas Juscelino Rezende é tão bolsonarista
quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Juscelino já admite que seu mandato está encerrando no Conselho, o que signiﬁca que pode passar a encrenca Daniel Silveira para um
futuro incerto. De qualquer modo, uma cassação de colega não se encaixa no perﬁl moderado
de Juscelino.

1

2
3

Troca
Flávio Dino continua a mexer na equipe de governo.
O administrador Francisco Nagib, ex-prefeito de Codó,
vai assumir o cargo de Diretor Geral do Detran. Larissa
Abdalla, que lá fez ótimo trabalho, será Subsecretária de
Desenvolvimento Social.
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EDITORIAL

Punição ao desvario
“Tu sabes, conheces melhor do que
eu a velha história. Na primeira noite
eles se aproximam e roubam uma ﬂor
do nosso jardim. E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem: pisam as ﬂores, matam nosso
cão, e não dizemos nada. Até que um
dia, o mais frágil deles entra sozinho
em nossa casa, rouba-nos a luz, e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a
voz da garganta. E já não podemos dizer nada (…)”. Esses inquietantes versos pertencem ao longo poema No caminho, com Maiakóvski, do poeta e
artista plástico ﬂuminense Eduardo
Alves da Costa, radicado em São Paulo, que fará 85 anos em 6 de março. Foram compostos em 1968, às vésperas
do Ato Institucional nº 5 (AI-5) — o
mais duro instrumento do regime militar iniciado em 1964 —, e se transformou em bandeira de resistência, inclusive de movimentos estudantis. E
nos anos 1980 esses versos também
foram estampados em camisetas da
campanha das Diretas Já.
Mais de meio século depois, esse
poema permanece atualíssimo por
causa de ameaças à democracia. Como se viu recentemente nos Estados
Unidos (EUA), onde se acreditava que
era inabalável, até os conturbados últimos dias da era de Donald Trump na
Casa Branca. E é possível também fazer analogia dos versos que arrancam
a nossa voz da garganta com o desatino do deputado Daniel Silveira (PSLRJ), preso pela Polícia Federal depois
de fazer graves ameaças aos ministros

do Supremo Tribunal Federal. Suas
palavras, ultrajantes, não podem passar incólumes.
Usando um velho clichê, é preciso
cortar o mal pela raiz, neste caso, o extremismo do parlamentar e de outros
radicais. Se as instituições se calarem,
podem ganhar força os ataques à democracia que vêm sendo registrados
em diversos países nos últimos anos.
Em situações extremas, vale lembrar
de momentos decisivos da história do
século 20, com exemplos gritantes de
como a omissão e a indiferença de governos e sociedades custaram a liberdade. O maior de todos é o nazifascismo que emergiu na Alemanha a partir
de 1918, na pele de um obscuro cabo
da Primeira Guerra Mundial chamado
Adolf Hitler. Tratado com galhofa, ele
moveu multidões e o trágico resultado da sua histeria é muito bem conhecido. Sobre essa triste página da história da humanidade foi construída
uma obra-prima do cinema chamada
O ovo da serpente, lançada pelo cineasta sueco Ingmar Bergman (19182007), em 1977, com David Carradine
e Liv Ullmann. A história se passa em
Berlim, em 1923. O protagonista é
Abel Rosenberg, trapezista judeu desempregado que vai a Berlim tentar
descobrir porque seu irmão, Max, se
suicidou. Ele, então, encontra Manuela, sua cunhada, que trabalha como
corista numa boate e, juntos, sobrevivem com grandes diﬁculdades sob a
crescente recessão econômica que assola a Alemanha após a Primeira

Guerra. Sem compreender com clareza as profundas transformações políticas em andamento, eles vão trabalhar numa clínica e descobrem uma
série de experimentos com seres humanos em meio à ascensão nazista. O
sistema político falido, a fome, a miséria, a hiperinﬂação e a violência estouram, um ambiente propício para a
incubação do “ovo da serpente” do
nazismo, com o surgimento de falsos
salvadores egocêntricos, racistas e
preconizadores de discurso de ódio.
Ninguém fez nada, e o ovo gerou a serpente do nazismo.
Exagero fazer paralelo com os dias
atuais? Não necessariamente. A tolerância com o discurso de extremistas
como o deputado e outros que vêm
estimulando atos antidemocráticos
precisa ser coibida, porque acaba servindo de incentivo para outros. O totalitarismo tem várias caras e vários
nomes. Por isso, é preciso que o responsável pelas ameaças receba punição à altura de seu desvario. E que o
caso seja logo superado, para que o
Congresso possa voltar a se dedicar
aos seus temas prioritários, elencados
pelos presidentes do Senado, Rodrigo
Pacheco, e Câmara dos Deputados,
Arthur Lira: a aprovação de um novo
auxílio emergencial para os que perderam a renda com o impacto do coronavírus e o avanço com as reformas,
tão necessárias para que o Brasil volte
a trilhar o caminho do desenvolvimento. Não há tempo para se perder
com quem não respeita a democracia.

O direito à COECV
CHICO GONÇALVES
Professor da UFMA e secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular do Governo do Maranhão.
Nos últimos dias, os Direitos Humanos ganharam o centro do debate
nacional e estadual. Cinco fatos chamam a atenção pela convergência de
opinião e de resultados: 1) o presidente Bolsonaro ameaçou acabar com o
comunismo no Maranhão em resposta ao fato de o governador do Estado
defender ações de promoção e proteção à vida; 2) o senador Roberto Rocha e apoiadores do presidente Bolsonaro polemizaram a construção de
cabines de visitas nas penitenciárias
do Maranhão, condenando o direito
dos presos à visitas íntimas, de familiares e amigos; 3) a ministra Damares
Alves anunciou um grupo de trabalho,
sem a participação da sociedade civil,
para rever o Programa Nacional de Direitos Humanos; 4) o Governo Bolsonaro facilitou a compra de armas, diﬁcultando a ﬁscalização, enquanto falta vacina para imunizar a população
contra a covid-19; 5) o presidente da
OAB-MA, Thiago Diaz, entrou com
ação na Justiça para acabar com a Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência no Campo e na Cidade (COECV). Todos esses movimentos
têm o mesmo alvo: as pessoas e os Direitos Humanos.
Um dos maiores conﬂitos sociais
no Brasil é o conﬂito de terra para o
trabalho e para a moradia. Milhares

de famílias vêm sendo expulsas de suas posses seculares ou buscando um
lugar para morar e trabalhar. Na última década, sobretudo por conta da
atuação dos organismos de defesa dos
Direitos Humanos, cresceu a judicialização desses conﬂitos e, com isso,
aumentou extraordinariamente a
quantidade de decisões de reintegração de posse contra comunidades urbanas e rurais; as mesmas que o presidente da OAB-MA alega defender ao
agir pela extinção da COECV. Em sua
maioria, tratam-se de decisões judiciais de caráter liminar, pendentes da
devida produção de provas e instrução. Como muitas dessas decisões determinam a destruição das casas, das
roças, das benfeitorias e até de igrejas
e escolas, eliminam-se também as
provas materiais da posse, da memória e da existência dessas famílias, antes mesmo da apreciação das questões de mérito pelo Juízo.
A mesma lei que criou a COECV determinou à Polícia Militar a observância do Manual da Ouvidoria Agrária. O
manual disciplina a atuação da PMMA no cumprimento de processos de
reintegração de posse. A Corregedoria
do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão também recomenda, em
provimento datado do ano de 2009, o
uso do manual da Ouvidoria Agrária
para resguardar direitos. Lamentavelmente, em nosso estado e no país, há
os que insistem em tratar conﬂitos de
terra para o trabalho e de terra para
moradia como caso de polícia. Ora,

esses conﬂitos têm origens sociais derivadas das formas desiguais e concentradoras de acesso à terra. A especulação imobiliária, o latifúndio e o
agronegócio pressionam as comunidades, sobretudo comunidades tradicionais, para deixarem os seus territórios, invariavelmente rumo à periferia
das cidades, onde também enfrentarão conﬂitos de terra.
Em 2015, diante desses graves conﬂitos, o governo do Estado, após escuta da sociedade civil, enviou para a Assembleia Legislativa projeto de lei criando a COECV, sob a coordenação da
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP). Com o principal objetivo
de mediar conﬂitos, preparar estudos
e observar o cumprimento do Manual
da Ouvidoria Agrária, a COECV se
transformou em importante instrumento de mediação e busca de solução pacíﬁca para os conﬂitos decorrentes da disputa pela terra. Hoje, a
COECV se constitui em referência nacional, tendo alguns estados adotado
o mesmo modelo, como ilustra a criação da COECV da Paraíba.
Mas, para a OAB-MA, este instrumento de mediação de conﬂitos fere a
Constituição. Ora, o que fere a Constituição é privar a população, sobretudo os mais vulneráveis, de instrumentos legais de promoção e proteção de
direitos, estimular o uso de armas entre civis, cercear os direitos dos presos
e cassar a participação popular.

Falar um pouco de uma academia como a de letras jurídicas do Maranhão, forçosamente é relembrar primeiramente que espelhado no modelo francês foi gerada
primeiramente a Academia Brasileira de Letras, sendo
que os movimentos em prol de sua criação foram iniciados no ﬁnal do século XIX, através de escritores que manifestaram votos por uma academia nacional. Nesse
contexto, destaco que a primeira mulher eleita para a
Academia Brasileira de Letras foi Rachel de Queiroz, em
1977, antecedendo em quatro anos a francesa.
Já a Academia Brasileira de Letras Jurídicas data do
ano de 1974. Diversos nomes do Direito já passaram pelas suas cadeiras, como Alfredo Buzaid, Orlando Gomes,
Othon Sidou, Cesarino Junior, Nelson Saldanha, Ives
Gandra Martins, César Asfor Rocha, dentre outras ﬁguras de expressão no meio jurídico nacional e internacional.
No tocante à Academia Maranhense de Letras Jurídicas evidencio sua fundação aos 22 de fevereiro de 1986,
em solenidade realizada na antiga sede da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, na Rua do
Alecrim, no Centro desta capital, com a presença de vinte e quatro membros fundadores, vários destes ainda
em plena atividade acadêmica. Teve como primeiro presidente o Dr. Wady Sauáia, advogado, jornalista e professor, que permaneceu no cargo até sua morte, em 1995.
Na sequência, teve como presidentes os ilustres juristas
Lourival de Jesus Serejo, atual presidente 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 nossa confraria, Raimundo Ferreira Marques, advogado, e João
Batista Ericeira, também advogado e professor.
Compartilho, portanto, a satisfação de tanto poder
desenvolver o projeto proﬁssional que escolhi para minha vida desde a adolescência, a advocacia, quanto pela
oportunidade que me foi dada, qual seja, a de conhecer
de perto grandes nomes do universo jurídico maranhense, alguns até então tão distantes, mas que na mesma confraria, me possibilitaram um convívio de constante aprendizado desde o ano de 2011, quando de minha eleição e posse para a cadeira n.º 11. Aprendi, tal
qual o Mestre Fredie Didier, quando de sua posse na
Academia de Letras Jurídicas da Bahia, no ano de 2008:
“que a candidatura à Academia é um procedimento
que termina na conclusão de que você, o candidato, não
é tudo aquilo que pensa ser, que há sempre quem seja
mais sábio e que a experiência é um bem que se conquista aos poucos. Ao ﬁnal, concluí que a candidatura à
Academia é, sobretudo, um exercício de humildade, por
mais paradoxal que isso possa parecer”.
Ocupar a presidência dessa, que é a terceira instituição do gênero mais antiga do Maranhão, sobretudo,
num período marcante para a história mundial vem
sendo um desaﬁo diuturno. Desde o primeiro ato formal
como presidente, ainda em fevereiro de 2020, passando
pela inserção da AMLJ no “universo” das mídias sociais,
a assinatura de convênios com outras instituições, e outras conquistas como a nova área mais ampla e equipada na sede da OAB/MA, o foco tem sido a aproximação
cada vez maior da academia e de seus membros com a
sociedade, através da difusão da produção acadêmica
de seus membros, como artigos, lives, palestras on line,
mas também, quando seguro para todos a participação
e fomento dos eventos presenciais, aﬁnal o Direito é
uma ciência dinâmica e, por isso, está em constante
transformação.
Não obstante as diﬁculdades enfrentadas em alguns
momentos, a Academia Maranhense de Letras Jurídicas
não ﬁcará em pleno século 21 a margem dos acontecimentos no cenário jurídico nacional.
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Como financiar o Auxílio Emergencial
JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA
Economista
O chamado Auxílio EmergencialAE-, transferência direta de renda que
o Governo Bolsonaro promoveu a
aproximadamente 60 milhões de brasileiros que vivem de atividades
econômicas informais e em condições de extrema pobreza durante a
pandemia do coronavírus em 2020,
foi o elo mais concreto e real entre a situação sanitária dela emergente e a
economia do país. Junto a ele também
houve o auxílio a estados e municípios para garantir-lhes o nível de receitas tributárias do exercício de 2019 e
programas destinados a assegurar a
manutenção dos empregos dos trabalhadores formais.
Mas nenhum deles teve a repercussão política e social do AE. Assim, subitamente, todo o arcabouço da política econômica desenhado desde a
campanha em 2018 viu-se deslocado
para um plano secundário, enquanto
se cuidava de atender a este público,
do mesmo modo que se cuidavam nos
hospitais e ambulatórios dos infectados pelo vírus.
A primeira e imediata consequência econômica desta medida se referiu ao campo ﬁscal, visto que o governo se viu forçado a expandir forte e rapidamente gastos não previstos, sem
nenhuma contrapartida de seus beneﬁciários, em uma situação pregressa de elevado déﬁcit primário e em
que a relação Dívida Pública/PIB se
aproximava perigosamente de 100%.
Porém, pressionado pelo Congresso e
pela opinião pública, teve que ceder e
autorizar a concessão de um valor três
vezes superior ao incialmente pensado (de R$200,00 para R$600,00) dirigido a um público bastante amplo, o
que tornou o programa consideravelmente elevado, em termos ﬁnanceiros, e insustentável por um período
mais largo, caso se prolongasse a pan-

demia. A viabilização dessa estratégia
se deu através de uma Emenda Constitucional, chamada de PEC DA
GUERRA, pela qual se afastaram temporariamente as restrições ﬁscais da
legislação em vigor.
Iniciado o ano de 2021, com um cenário econômico ainda incerto quanto as possibilidades de retomada robusta da atividade produtiva e com a
possibilidade de recrudescimento na
situação sanitária, foi ﬁcando clara a
inevitável a renovação da concessão
do AE. As eleições para as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, no início de fevereiro,
favoráveis ao Presidente Bolsonaro,
representaram a certeza do deferimento de nova sequência de auxílios
aos vulneráveis.
Desse modo, hoje a discussão que
se trava sobre o assunto não diz mais
respeito a sua autorização ou não; ela
se reporta agora ao número de parcelas e ao valor do benefício a conceder,
restando, contudo, como grande incógnita da equação o modo como se
dará o ﬁnanciamento deste gasto,
sem desmontar-se a estratégia de recuperação ﬁscal de que o país tanto
precisa. Uma alternativa que sempre
emerge nessas horas, mais palatável
ao Executivo, é a da criação de um novo tributo, nos moldes da CPMF, que
já foi descartada pelo novo Presidente
do Senado.
Ou um corte de gastos correntes
equivalente ao valor dispendido com
o auxílio. Ao ﬁnal, impôs-se como solução o recurso empregado em 2020, a
PEC DA GUERRA, pela qual se esquecem momentaneamente as medidas
de “prudência ﬁscal”, inclusive o Teto
de Gastos, para realizarem-se as despesas emergenciais, sem que os gestores venham a incorrer em sanções
legais. A consequência de curto, médio e longo prazo desta decisão é adiar
para um futuro distante as medidas

de reequilíbrio das ﬁnanças públicas.
Há, contudo, lições a tirar da experiência de 2020. A primeira delas é
quanto a focalização do programa em
um público-alvo mais condizente
com a natureza e objetivos do programa.
Nesse sentido, o Ministério da Economia estima que este poderá ser de
30 milhões de pessoas, metade dos alcançados no ano passado. Para tal, a
estratégia consiste em ﬁxar o valor do
auxílio na mesma faixa do Bolsa Família, desestimulando os beneﬁciários
deste a migrarem para o AE, como
aconteceu em 2020, ampliando bastante o seu público. Assim, o auxílio só
atingiria os trabalhadores informais
que, atualmente, não têm direito ao
Bolsa Família ou a qualquer outro tipo
de transferência de renda do governo.
Na versão de 2020, até militares chegaram a receber a transferência emergencial.
Não obstante tais aspectos, não
restam dúvidas que, ante a inevitabilidade de nova etapa de apoio aos mais
duramente atingidos pela pandemia
do Novo Coronavírus, ﬁca mais distante o restabelecimento das condições necessárias ao início de um ciclo
virtuoso de investimentos públicos e
privados, de geração de empregos e
de equilíbrio das ﬁnanças públicas,
sem os quais a era de altas e continuadas taxas de crescimento e distribuição do PIB ﬁca cada vez mais distante.
E mais ainda: como não é possível o
país viver todos os anos o estresse de
deﬁnir modos de amparar os mais carentes, seria mais promissor o patrocínio de programas de geração de emprego e de ações setoriais especíﬁcas
para os mais atingidos pela pandemia
e pelas desigualdades estruturais do
país, eliminando-se a incerteza das
transferências periódicas de renda,
estas mesmas insustentáveis no tempo.

A minha morada-interina
CARLOS GASPAR
Presidente da AML
Revolvo o passado sem andar para
trás. Remexo-o na manifestação do
meu espírito, que me leva a inﬁndáveis reﬂexões. E não seria hoje o que
sou, a desconhecer o ontem. Dado ser
nesse ontem que vou perseguir as respostas para tantas das minhas inquietudes. Daí por que, a despeito de olhar
para o pretérito, caminho para frente,
visto se não todas, pelo menos consigo obter algumas respostas, através
das perquirições que faço.
Seu Antônio estava pintando as paredes da entrada principal. Um mesclado de tons esverdeados. Obra de
arte, achei eu, na inocência dos meus
nove anos de idade. A residência, de
compra recente, se achava em extensos reparos, que iam do piso ao teto.
Na ocasião, quase nem entendi o que
estava se dando de verdade, e só mais
tarde, quando olhei para um pedaço
do meu viver de outrora, foi que adquiri consciência da realidade.
As visitas que fazia àquele local,
sempre em companhia do meu pai,
tornaram-se rotineiras, enquanto não
ﬁndavam as obras. Aprendi a admirar
o seu Antônio, encarregado dos trabalhos, além de exímio pintor. Um português alcançado pela idade, segundo
as feições que dele guardei. Ou, certamente, a imensa distância dos anos a
nos separar, me levou a construir essa
sua imagem, a de um senhor à beira
do envelhecimento.

Com essa frequência, quase cotidiana, fui me dando conta do local em
que me situava, as direções de ida e
vinda, a vizinhança a meu redor, o
percurso para o armazém, na Rua da
Estrela. E me envolvi, também, na admiração à cidade onde havia ﬁncado
meus pés e entregue a minha alma,
porquanto não a imaginava assim tão
grande.
De uma feita, em vez de adentrar na
casa, cujas modiﬁcações já se achavam em fase de conclusão, meu pai,
eu preso à sua mão esquerda, postouse de maneira frontal, a admirá-la na
sua conformação externa, perfeita, janelas de madeira em estilo veneziano,
duas a cada lado da porta de entrada,
polidas de fazer gosto, parapeitos em
marmorite, entre róseo e encarnado.
Os beirais harmonizados, as telhas em
vermelho e as paredes externas de um
verde cintilante. Estava linda, ao meu
olhar, e ﬁquei contente porque iria me
mudar para uma habitação praticamente nova. Mamãe felicíssima, pois
já não via a hora de transportar-se para lá, teto amplo que aquietava a família inteira, aderentes e hóspedes constantes, vindos do interior, de Viana em
especial.

despreocupado, sem pensar no futuro
a mim reservado; mamãe sentada em
uma cadeira a conversar com uma ou
duas vizinhas, de onde saiam coisas
que criança não podia ouvir; o medo
das luzes se apagarem, as dependências no escuro, pois um homem à cavalo, alma do outro mundo, em tempos imemoriais, teria sido um dos
moradores daquela casa, há muito
construída, e seu espírito maldoso ﬁcara, na inquietude de suas culpas.
Ali morei durante quinze anos.
Atravessei minha criançura, depareime com a puberdade e, adulto, de lá
saí para casar-me. Nesse lapso, muitas
coisas boas aconteceram. Ruins, também. E me perderia em descrevê-las.
Meus irmãos Armando, Mário, Francisco e Maria de Jesus, assistidos pela
enfermeira Dona Zezé, nasceram nessa casa, que preenche uma parte da
minha vida. Também, no mesmo
quarto do casal, vi minha inesquecível
mãe, muito nova, aos seus sessenta e
um anos de idade, despedir-se de todos nós para sempre. Uma dor permanente, profunda, indelével, incurável.

Foi-se papai, bem mais tarde, para
juntar-se a ela. Inventários e partilhas,
Recordo-me do dia em que nos embora sem término, em circunstântransferimos para a Rua de Santo cias que fossem, nenhuma animosiAntônio, nr. 174, oﬁcialmente chama- dade afetou os treze irmãos, que agora
da Rua Tenente Mário Carpentier, ho- se contam doze. Porém aos poucos às
menagem prestada a um grupo de mi- coisas materiais teriam que se dar
litares, que a nossa história registra destino. Preso a emoções, quase me
como “os 18 do Forte de Copacabana”. atrevi a comprar a morada-inteira
Vivendo em duas casinhas situadas verde, há dias vendida para um sena Praça de Santaninha, eu e mais al- nhor de nacionalidade desconhecida.
Gostava de ver-me ali presente, guém que neste minuto não me vem à Não o ﬁz e, agora, ﬁco em dúvidas sopois fui observando o quanto de es- mente tomamos a Rua do Alecrim e bre se teria sido melhor. Acho que
mero era exigido para que os serviços logo me vi no adro da Igreja de Santo sim. Ela agora tem outra feição, revesﬁcassem perfeitos. Artíﬁces de pri- Antônio, cujo templo foi palco de mi- tida de azulejos de desenhos indeﬁnimeiríssima qualidade se dedicavam à nhas orações de menino e de estripu- dos, nas cores azul e branca.
tarefa de sua incumbência, sem que lias da juventude.
A vida é difícil de ser compreendiuma só de suas feituras pudesse ser
A memória é uma fábrica de histó- da. Ainda bem, pois do contrário sereprovada. Espantei-me, posto nunca
tivera a ideia de como pudessem ser rias, e muitas teria eu a contar, em tor- ríamos donos do tempo. Do princípio
assentados os tacos nos pisos, juntan- no de fatos que se deram naquela mo- e do ﬁm. E eu, talvez, proprietário da
do-os na ﬁguração de desenhos varia- rada-inteira verde, à meia ladeira da morada-inteira, a alimentar os meus
dos, a madeira em cores amarela e quadra entre as ruas da Cruz e Ribei- conﬂitos, entre a verdade e a realidarão. As brincadeiras à noite, ao ar livre, de.
preta.

Autonomia suprema
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de São Luís. Membro das
Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.
Sempre que posso busco me colocar de forma equilibrada em minhas análises acerca da atuação do outro
ou de instituições. Isso porque não sou, tampouco pretendo ser, dono de verdade qualquer. Na qualidade de
escritor, cumpre-me o papel de analisar, fazer a leitura
nas páginas da vida, nos acontecimentos cotidianos e
transportá-las ao papel. Vez por outra, naturalmente,
dosada de idiossincrasia, por que não?
Nesse mister, eis que me deparo com um acontecimento que “roubou” a cena política e judiciária da semana e tomou conta do noticiário: a prisão de um deputado, após mandado expedido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Juristas aquilatados se manifestaram, a favor ou contra, utilizando dos mais diversos
argumentos.
A mim, na qualidade de também magistrado, não
compete fazer qualquer análise, crítica ou “julgamento”
acerca das decisões tomadas por outrem. Quando muito, reservo-me a comentar sobre as minhas, se assim for
para o bem do interesse coletivo, a ﬁm de elucidar procedimentos adotados no curso do processo.
Quero, noutra via, trazer à baila o debate que é necessário no país, que gira em torno do necessário respeito e
decoro para com as instituições, algumas seculares, democraticamente constituídas. O sistema de freios e contrapesos pensado por Montesquieu e posteriormente
aprimorado, não pretende qualquer intervenção direta
de membros de um poder sobre outros, mas um caminhar equilibrado e institucional, em razão da atuação de
membros no pleno exercício de suas funções.
A intervenção de um poder no outro jamais pode ser
aceita dentro do regime do Estado democrático de Direito. Mas, para aqueles que entendem poder haver essa
“interferência”, uma atuação de um sobre o outro, penso que seja dentro dos limites institucionais, conforme
prerrogativas reservadas a cada uma das instituições e
obediente a devida previsão legal.
Assim, decretos do Executivo podem ser derrubados
no Congresso; projetos de lei podem ter partes vetadas
pelo chefe do Executivo; e o Judiciário pode interpretar
normas que impactem nos outros dois poderes. Tudo
dentro da normalidade e da legítima ordem constitucional que rege a nação brasileira.
O que não cabe, sendo desmedido e inaceitável, é a
afronta gratuita e desrespeitosa que alguns avocam o direito individual e exclusivo, porém imaginário, de possuir. Atacar membros de uma instituição por causa de
convicções pessoais não se mostra razoável ou equilibrado. É inaceitável, sob qualquer pretexto, o ataque de
um membro de um poder ao membro de outro poder,
igualmente constituído e com o mesmo grau de importância. Só para deixar claro, já não caberia tal conduta
contra qualquer outro cidadão, independente da posição.
Caluniar, injuriar, agredir, atacar membros e instituições constituídas, por si só, já não são atitudes que se
coadunam com o espírito republicano e não contribuem para encontrar a saída do atoleiro que o país se encontra. Quiçá levantar a voz, bradar com dedo em riste e
fazer ameaças. Incitar a violência, convocar “seguidores” para fechar o Supremo, expressão máxima da Justiça e guardião de nossa constituição.
Nossa democracia parece estar sofrendo momentaneamente de amnésia. Esqueceu-se das profundezas
sombrias do qual emergiu, parece querer navegar sob
tempestade em detrimento da calmaria. Tudo de forma
intencional. De repente, parece que ser democrático é
falar o que pensa, ferir sentimento e denegrir caráter.
Tudo isso, sem que sobrevenham quaisquer consequências, sob o pretexto da liberdade de expressão.
Diga-se, essa tal liberdade requer responsabilidade e
temperança. Não se pode conspirar contra a democracia sob o fundamento de que possui liberdade democrática para agir e falar o que lhe convém. Isso vai, deﬁnitivamente, contra o próprio regime democrático, que
possui liberdades, mas também deveres. Leia-se: limites.
Um conjunto de fatores dá sinais que o Brasil não caminha bem. Economia fragilizada, desvios de recursos
para o combate à pandemia, lentidão nas ações de vacinação, o jeitinho brasileiro daqueles que furam a ﬁla da
vacina, as persistentes caneladas e poderes constantemente em rota de colisão.
Uma das habilidades mais importantes deste século
se chama empatia. Penso que precisamos praticá-la um
pouco mais e o cenário é extremamente oportuno. Entendo que é preciso se desarmar. As instituições precisam dialogar, propor saídas para o estado de letargia
que a nação se encontra. Colocar os chamados “pingos
nos is”.
Construir um espaço de entendimento baseado na
lucidez e temperança. Ademais, a autonomia suprema
não diz respeito a um só poder, mas a todas as instituições essenciais. Ademais, ouso ir além e aﬁrmar que acima de todas elas, inclusive dos poderes, que suprema é a
autonomia de um povo, soberano. Está em jogo e é urgente o interesse maior de 220 milhões de brasileiros
que não podem, a exemplo de uma novela mexicana, viver um drama a cada novo capítulo.

GERAL

Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.com
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São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro de 2021

COVID-19

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 consulta em uma das portas de entrada para atendimento 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 Atendimento (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 municípios. Todos os municípios foram orientados
acerca da Nota Técnica da SES que orienta essa

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021. 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 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 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. 006/2021. 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 suprimentos 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 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.

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. 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 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 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.

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, destaca que a preocupação da SES é orientar os pacientes e as unidades da rede estadual de saúde.
Ela acrescenta que um dos objetivos da organização do fluxo é detectar e monitorar a ocorrência de casos decorrentes destas novas variantes,
para fins de vigilância epidemiológica e acompanhamento ativo dos casos.
“Ao organizar o atendimento a esses casos específicos, garantimos a assistência adequada aos
pacientes e conseguimos detectar com maior agilidade os casos de infecção pela nova variante,
considerada ainda mais contagiosa”, enfatiza.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES
DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS
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:

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO
P01

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

P02

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

P03

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

P04

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

P05

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

P06

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

P07

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

P08
P09

Praia da
Ponta D’ Areia
São Luís

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

IMPRÓPRIO

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

PRÓPRIO

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

IMPRÓPRIO

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

PRÓPRIO

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

IMPRÓPRIO

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

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

IMPRÓPRIO

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da
CAEMA e Círculo Militar

IMPRÓPRIO

P10

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

P11

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

P12
P13

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

P14

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

P15

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

Praia de
São Marcos
São Luís

Praia do
Calhau
São Luís

Praia do
Olho d’Água
São Luís

Praia do Meio
São José de
Ribamar

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 10/11/2020, a solicitação de Outorga de Direito de Uso, para captação superficial 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 construção 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 Naturais - 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 umectação de vias de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110016475/2020,
e-processos nº 162909/2020.

Em frente à rampa de acesso a
praia, lado direito do Praia Mar Hotel IMPRÓPRIO
Em frente ao Centro de Atendimento IMPRÓPRIO
ao Banhista na Praça do Sol

Praia Ponta do
Farol - São Luís

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 confirmação da circulação da nova variante, como Manaus, capital do Amazonas. A partir da suspeita, o paciente é encaminhado para a realização
do teste RT-PCR. A amostra será enviada para o
Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão (Lacen-MA) para análise.
Também faz parte do fluxo de atendimento a
investigação dos contatos próximos dos pacientes suspeitos, que será realizada pela Vigilância
Epidemiológica Municipal. Todos os fluxos de
rastreamento estão sendo conduzidos segundo
a Nota Técnica 2021/01 – Rede Genômica Fiocruz/Ministério da Saúde, que trata sobre nova
variante do Sars-CoV-2.

Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - 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 umectação 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.

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar IMPRÓPRIO
Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

IMPRÓPRIO

Em frente à descida da rua
São Geraldo

IMPRÓPRIO

À direita da Elevatória Iemanjá II

IMPRÓPRIO

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

IMPRÓPRIO

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

PRÓPRIO

Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próx. ao Bar IMPRÓPRIO
e Restaurante Capiau 2

P16

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

P17

Praia do Araçagy
São José de
Ribamar

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

PRÓPRIO

P18

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

Em frente ao Bar da Atalaia

PRÓPRIO

P19

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

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

PRÓPRIO

P20

02º27’33.50”S Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar
44º10’32.20”O

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante

PRÓPRIO

P21

02º27’22.70”S Praia Olho de Porco Última barraca antes da foz do igarapé
Raposa
do Mangue Seco/Olho de Porco
44º10’22.20”O

PRÓPRIO

P22

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

PRÓPRIO

Praia do Mangue Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
Seco - Raposa
às barracas da Val e do Sr. Pedro

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

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.licitanet.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.

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 município 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 Naturais - 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 município 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 Naturais - 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 Naturais - 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 Naturais - 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 umectação de vias de acesso, conforme dados constantes no processo SEMA nº 20110030074/2020,
e-processos nº 168864/2020.

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 produtos 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

GERAL
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NO MARANHÃO,

A SAÚDE E
A ECONOMIA

ANDAM JUNTAS.

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.

1,5m

Use máscara

Mantenha as mãos limpas

Respeite o distanciamento

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Polêmica da política
e da diversidade
PATRÍCIA CUNHA

“A

única unidade que nós buscamos é Cristo.
Como Igreja nós não buscamos unidade de
pensamento, pelo contrário, nós acreditamos que Deus é um Deus que se manifesta
na diversidade. Agora essa diversidade precisa buscar
uma unidade. Também não é proposta da Igreja atender
uns e desatender outros, como muitos insistem em dizer. Até o cartaz da Campanha da Fraternidade deste
ano nos mostra isso: formas diferentes, perspectivas diferentes, mas para que eles encontrem beleza eles precisam se unir”. A fala é de Delso de Jesus Cardoso, Coordenador Arquidiocesano de Campanhas, de São Luís, sobre as discussões em torno do tema da Campanha da
Fraternidade Ecumênica de 2021.

celebrada pelo coordenador Arquidiocesano da Ação
Evangelizadora e Missionária e pelos Vigários Forâneos.
Realizada pela CNBB todos os anos no tempo da Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, esta é
quinta edição ecumênica da campanha, que congrega
diversas denominações que compõem o Conic, como:
Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia, Igreja Evangélica de Conﬁssão Luterana no Brasil, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja
Presbiteriana Unida, Aliança de Batistas do Brasil, com o
objetivo de valorizar as riquezas em comum entre as
igrejas.
Mas desde que foram anunciados tema e lema, o assunto foi levado à discussão. A interpretação do textobase ganhou formas e posicionamentos 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 distanciamento social. Além disso, o documento citou números da violência contra mulheres, negros, indígenas e
pessoas LGBTIQ+.
De acordo com texto da Rádio Itatiaia, em Juiz de Fora
(MG), o arcebispo metropolitano Dom Gil Antônio Moreira orientou as igrejas da arquidiocese a não utilizar o
texto-base da Campanha da Fraternidade. Em comunicado, o arcebispo argumentou que “neste ano, houve
uma grave falha com relação ao texto-base que tem provocado séria polêmica, por apresentar conceitos duvidosos em relação à doutrina social e à moral cristã, sendo a autora adepta de correntes morais não aceitas pela
Igreja Católica e nem por grande parte dos nossos irmãos evangélicos.”

o próprio mandamento de Cristo nos convida: não posso amar a Deus sobre todas as coisas, se eu não amo o
meu próximo como a mim mesmo. A CFE é um texto feito por todas as igrejas. Se nós buscamos a unidade, nós
vamos ter que buscar um diálogo que ouça todas as vozes, e tem muita gente que ainda está fechado para o
diálogo, achando que somente aquela voz, aquela experiência de fé a qual ele professa, é verdadeira”.
O segundo ponto apontado por ele, é o recorte que está sendo feito do texto, ressaltando aspectos pontuais.
“Tem-se um texto belíssimo e apenas 1 ponto que fala
sobre o acolhimento, a escuta das pessoas que são
LGBTQI+. Isso gerou um certo descontentamento de algumas pessoas que entendem que nós não devemos
acolher esses nossos irmãos. A única pontuação que o
texto base faz nessas questões é dizendo que nós devemos ouvir esses nossos irmãos, que devemos acolhê-los
no sentido de acolher a humanidade que há em cada um
deles e convidar para o diálogo fraterno. É somente essa
a questão. Então, alguns radicais da fé, algumas pessoas
que não conseguem olhar além dos muros para estabelecer pontes, se fecharam a essa questão e começaram a
atacar a nossa igreja”.

“Neste ano, houve uma grave falha
“Agora essa diversidade precisa

com relação ao texto-base que tem

buscar uma unidade. Também não é provocado séria polêmica por
proposta da Igreja atender uns e
apresentar conceitos duvidosos em
desatender outros, como muitos

relação à doutrina social e à moral

insistem em dizer. Até o cartaz da

cristã, sendo a autora adepta de

Campanha da Fraternidade deste

correntes morais não aceitas pela

ano nos mostra isso: formas

Igreja Católica e nem por grande

diferentes, perspectivas diferentes,
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mas para que eles encontrem beleza
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eles precisam se unir.”
O cerne da campanha deste ano está no convite à reﬂexão para identiﬁcar caminhos de superação das polaA CFE traz como tema “Fraternidade e Diálogo: com- rizações e violências que marcam a sociedade atual. Sepromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do que gundo o padre Pablo Neves, da Igreja Sirian Ortodoxa
era dividido, fez uma unidade” e foi anunciada no últi- em São Luís, é interessante ressaltar que o signiﬁcado da
mo dia 17, pela Conferência Nacional dos Bispos do Bra- participação das igrejas em um evento como este é que
sil (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Co- elas se descentralizam dos seus problemas particulares
nic).
para se encontrarem nas carências, demandas e clamores das pessoas que, na verdade, são comuns.

Texto teve aval da CNBB

Em São Luís, a celebração de lançamento será neste
sábado, 20, às 17h, no Santurário Nossa Senhora de Nazaré, no Cohatrac, em ato restrito por causa da pandemia de Covid-19, e será presidida pelo arcebispo metropolitano de São Luís, Dom José Belisário da Silva e con-

Escrito por membros do Conic, com o aval da direção-geral da CNBB, o texto cita crimes contra minorias e
a relação com posicionamentos conservadores. “Algumas igrejas reivindicaram o direito de permanecerem
abertas, realizando suas celebrações, apesar das aglomerações causarem contaminações e mortes”. Em outro ponto, sobre a violência, diz: “estes homicídios são
efeitos do discurso de ódio, do fundamentalismo religioso, de vozes contra o reconhecimento dos direitos das
populações LGBTQI+ e de outros grupos perseguidos e
vulneráveis”. Quanto ao poder público no combate à
pandemia, o texto-base diz: “o governo brasileiro não
adota políticas efetivas no combate à Covid-19”, e que a
pandemia “dilacerou famílias e deixou espaços vazios
na cultura nacional”.
Para Delso de Jesus, há dois fatores que explicam os
ataques à Igreja, o olhar individual sobre as questões e a
falta de entendimento do texto completo da Campanha.
Ele diz que esta é a 57ª edição da Campanha e em todas
elas sempre há grupos que se manifestam contrário ao
tema, e quando se trata de uma campanha ecumênica,
os ataques são ainda maiores pela falta de entendimento do que é uma campanha ecumênica.
“Os temas das campanhas propõem um olhar para
nossa realidade a partir do evangelho, e ainda tem muitos dos nossos irmãos que são fechados para questões
individuais da fé. Ainda não perceberam, inclusive, que

Delso de Jesus diz que sempre que a campanha convida a uma atitude concreta, provoca celeuma. “Alguns
grupos ultraconservadores que tem dentro da nossa
Igreja, se dizem Igreja, mas acabam não tendo uma comunhão com a própria Igreja. Nós queremos de fato fazer com que essa campanha provoque um diálogo que
seja, acima de tudo, um testemunho de fé”.

“Alguns grupos ultraconservadores
que tem dentro da nossa Igreja, se
dizem Igreja, mas acabam não
tendo uma comunhão com a
própria Igreja. Nós queremos de fato
fazer com que essa campanha
provoque um diálogo que seja,
acima de tudo, um testemunho de
fé.”
Sobre o viés político que a discussão enveredou, especialmente nas redes sociais, Delson diz que é necessário um conhecimento mais profundo sobre essa questão.
“As pessoas estão tentando politizar coisas que não
estão nesse âmbito. O grande problema é que as pessoas
acabam tendo um conhecimento muito superﬁcial das
coisas, porque política, a acepção política na sua essência, é o bem comum. Se o evangelho é boa noticia e busca a vida em abundância, então é uma proposta de bem
comum para todos. Infelizmente, a Internet é um lugar
que sob pseudônimo todo mundo pode falar o que acha
que deve falar. A nosso ideia de fato é dar um testemunho profético de fraternidade e caridade”, ﬁnalizou.
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ÁLCOOL NA PANDEMIA

42% relataram alto
consumo de álcool
Pesquisa revela aumento de consumo nocivo de álcool durante quarentena no Brasil e
psicólogo alerta para perigo do abuso de bebidas alcoólicas
PATRÍCIA CUNHA

N

esta semana que passou, no
dia 18 de fevereiro, a última
quinta-feira, foi comemorado o dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Em 2020 foi um
ano que ﬁcou marcado pela pandemia causada pela Covid-19, e também
foi um ano que revelou um aumento
no consumo de bebida alcoólica no
Brasil e no mundo.
Um ato que parece inofensivo para
uns, para outros pode ser muito perigoso. De acordo com pesquisa feita
pela Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas), o abuso de álcool subiu
na América Latina durante a pandemia e, no Brasil, 42% dos entrevistados relataram alto consumo de álcool.
Do total de 3.799 entrevistados no
Brasil, 52,8% relataram o uso da bebida alcoólica como método para relaxar de ao menos um sintoma emocional como ansiedade, nervosismo,
insônia, preocupação e irritabilidade.
Seja para fugir de algum problema,
por diversão, ou por algum transtorno
de saúde, o abuso de bebida alcoólica
tem sérios agravantes.
Estudos mostram que o consumo
de álcool tem inﬂuência negativa no
sistema imune, tornando o organismo mais vulnerável a infecções por
bactérias e vírus. Além disso, o álcool
colabora para a ocorrência de depressão, ansiedade e violência doméstica,
que podem ser mais frequentes durante o isolamento. O uso constante,
descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer se-

riamente o bom funcionamento do
organismo, levando a consequências
irreversíveis, com prejuízos não apenas para a própria vida, mas impactando no ambiente familiar, e na vida
proﬁssional e social. “O alcoolismo é
uma doença incurável que não atinge
só o alcoólatra. Adoece tanto o dependente, quanto o familiar. Em alguns
pontos a família adoece primeiro do
que o próprio alcóolatra, porque
quando ele chega ou sai de casa a preocupação ﬁca, e atinge todos os que
estão ao redor, por isso que a doença
atinge todo mundo”, disse Elenildo,
membro do grupo Alcoolicos Anônimos da área 16, há 23 anos.

mento. Há pessoas que não desenvolveram sua resiliência, que é a capacidade de atravessar situações conﬂituosas, e é perigoso fazer uso da bebida
alcoólica como mecanismo de defesa,
para não vivenciar um momento de
sofrimento de fato”, aﬁrma o psicólogo.

O alcoolismo é uma
doença incurável que
não atinge só o
alcoólatra. Adoece tanto
o dependente, quanto o
familiar.
Para o psicólogo Zacarias Ramalho,
docente da Estácio, esse comportamento é problemático, porque funciona como um refúgio não saudável
para sentimentos de medo e de solidão. “Esse hábito pode vir a se transformar em uma dependência, porque
é um comportamento voltado às faltas que aﬂoraram durante o isola-

Em alguns pontos a
família adoece primeiro
do que o próprio
alcóolatra, porque
quando ele chega ou sai
de casa a preocupação
fica e atinge todos os que
estão ao redor.

Aumento do ‘Beber Pesado Episódico’
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A pandemia do novo coronavírus tem ceifado vidas e abalado o equilíbrio emocional de pessoas no mundo inteiro. As
mulheres estão no grupo mais afetado pela ameaça invisível
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Trajetória

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 assegurava seguir os protocolos recomendados pela OMS, oferecendo 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 impulsionado pelo ambiente de crise que a pandemia tem potencializado. “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 estética 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 promissor
nas áreas
beleza
e estética.
esteticista uma
Mesmo
as da
pes
soas
que jáParaesatão
coisa está associada a outra.

vacinadas, não devem deixar de

lado as medidas de segurança, para
combater a covid. Precisamos usar a
Na pesquisa realizada entre maio e
junho de 2020 também foi observado,
dentre os entrevistados de 30 a 39
anos, um aumento do comportamento conhecido como Beber Pesado Episódico (BPE), que ocorre quando a
pessoa ingere cerca de cinco doses de
bebida, o equivalente a 60 gramas de
álcool, em uma única ocasião.
O especialista alerta que o consumo nocivo de bebidas alcoólicas, antes do vício, já é considerado um
transtorno mental. “Neste momento,
o indivíduo já possui uma condição
patológica que necessita de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, porque o uso abusivo pode levar a transtornos mais graves, com
consequências físicas, psicológicas e
comportamentais, como agravamento da violência doméstica, acidentes
de trânsitos, dentre outros”, explica.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), três milhões de
mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool.

Combate ao alcoolismo

No Brasil, o consumo de álcool per
capita é de 8,9L por ano, número acima da média mundial de 6,4L por pessoa. Segundo dados da OMS, quase
3% da população brasileira acima de
15 anos de idade é considerada alcoólatra. Diante desses números, o especialista adverte que é necessário abrir
espaços para que os jovens possam
falar sobre as suas emoções para tentar buscar formas de lidar com alguma problemática que possa resultar
no contato tão precoce com o álcool, e
lembra como a psicologia pode contribuir. “A psicoterapia pode ajudar na
compreensão de algumas questões
emocionais, desconstruir crenças e
percepções, e ajudar a trabalhar o
bem estar do indivíduo. Outro ponto
muito importante é que hoje existem
também serviços como os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) que dispõem de uma equipe multiproﬁssional que pode contribuir no tratamento da dependência química, avalian-

máscara, álcool em gel e manter o
do o caso e traçando a melhor conduta terapêutica para cada pessoa”.

Fica a dica

Se você tem algum parente ou amigo que abusa no consumo do álcool,
ﬁque atento aos sintomas do alcoolismo. Caso a pessoa apresente algum
deles, procure ajuda. O alcoolismo
tem tratamento e a cura depende de
inúmeros fatores. O principal deles é
o diagnóstico rápido e a aceitação.
• Compulsão: uma necessidade forte
ou desejo incontrolável de beber;
• Diﬁculdade de controlar o consumo: não conseguir parar de beber depois de ter começado;
• Sintomas de abstinência física, como náusea, suor, tremores e ansiedade, quando se para de beber;
• Tolerância: necessidade de doses
maiores de álcool para atingir o mesmo efeito obtido com doses anteriormente inferiores ou efeito cada vez
menor com uma mesma dose da
substância.

isolamento ou distanciamento social
As medidas de segurança como o isolamento social se
fazem necessárias devido a incapacidade de o sistema
de saúde acolher todos os potenciais pacientes infectados. A exposição sem restrições dos indivíduos ao coronavírus pode fazer o sistema de saúde entrar em colapso.
Grupo do projeto Videira na Praça do Pescador, avenida Litorânea

Seguem algumas dicas para continuar eviVoluntários
tando a contaminação por Covid-19
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COVID-19

54 denúncias de “Fura
Filas” na vacinação

SÃO LUÍS

9 em cada 10 pessoas
estão endividadas
PATRÍCIA CUNHA

U
O MPMA RECEBE DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES
A Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão, até a
última quinta-feira (18), já registrou 54 denúncias de irregularidades na campanha de vacinação contra a Covid-19. O levantamento foi iniciado no dia 22 de janeiro
e inclui outros registros, como consultas jurídicas (19),
demandas improcedentes (4) e procedimentos que
aguardam mais informações para serem consolidados
(24), num total de 101 acessos referentes à vacinação.
Segundo a Ouvidoria do MPMA, após o recebimento
das demandas, a Assessoria Jurídica do órgão realiza
uma primeira triagem, encaminhando as denúncias às
Promotorias de Justiça responsáveis. Caso seja comprovada alguma irregularidade, tanto no que se refere ao
desrespeito à ordem de prioridade para a imunização,
quanto a outros procedimentos, os envolvidos podem
ser punidos.
De acordo com o promotor de justiça José Márcio
Maia Alves, diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais da Procuradoria Geral de Justiça, além das denúncias enviadas à Ouvidoria, as Promotorias de Justiça
em todo o estado também estão recebendo diretamente
denúncias sobre condutas irregulares relativas à imunização. “Há uma série de repercussões cíveis, criminais e
administrativas que podem ser deﬂagradas pelo Ministério Público para coibir essa prática de irregularidades”, apontou o promotor de justiça. “Podem trazer
consequências em várias searas, como no campo da improbidade administrativa; dependendo do caso, algum
agente público pode ser enquadrado por enriquecimento ilícito; na área criminal, pode haver, dentre outros, os crimes de concussão e abuso de autoridade. Até
crime de responsabilidade contra prefeito pode ser caracterizado”, acrescentou.

IMPERATRIZ

ma dívida aqui, outra ali…
problemas ﬁnanceiros no
meio do caminho, desemprego, e de repente, o endividamento. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) referente ao mês de janeiro deste ano, mostrou que 88,8%
das famílias de São Luís iniciaram
2021 utilizando fontes de crédito para
ﬁnanciar o consumo, o que coloca
quase 9 de cada 10 consumidores ludovicenses em situação de endividamento.A Pesquisa de Endividamento
e Inadimplência do Consumidor
(Peic), apontou que do total de endividados na capital maranhense, 43,7%
das famílias informaram que estão na
zona de inadimplência, ou seja, com
dívidas em atraso no mês de janeiro.
O indicador de inadimplência
avançou +5,3% na passagem de dezembro para janeiro. Se comparado
com janeiro de 2020, o percentual de
famílias com dívidas em atraso cresceu +63,7%. No entanto, o que preocupa neste momento as famílias é a
falta de condições de quitar essas dívidas contraídas.
“O problema com cartão de crédito
é que se você não pagar o total da fatura, vai virando uma bola de neve. E eu,
por exemplo, acabo usando o crédito
para tudo, porque o dinheiro em
maõs é coisa rara”, disse Ana Paula Vieira, vendedora de uma loja de cosméticos.
Em números absolutos, de acordo
com o levantamento da FecomércioMA, 274.064 famílias de São Luís utilizaram o crédito para suprir suas necessidades de consumo durante o
mês de janeiro e por isso são consideradas endividadas. Já 134.915 famílias
ludovicenses não conseguiram pagar
os débitos, agravando a situação ao

gerar o acúmulo de contas em atraso e
colocando esses consumidores endividados em situação de inadimplência. Para o superintendente da Fecomércio, Max de Medeiros, as recuperações da atividade comercial e, consequentemente, do consumo das famílias dependem de políticas públicas. “Primeiro caminho necessário é a
injeção de recursos diretos, ou seja,
pela retomada dos pagamentos do
auxílio emergencial. Em seguida, é
fundamental a consolidação da política de crédito para subsidiar o funcionamento das empresas. Ao mesmo
tempo, os governos precisam agir para acelerar a execução do Plano Nacional de Imunizações, por meio da
aquisição de vacinas e sua distribuição. Nesse cenário, a aceleração da
inadimplência das famílias em São
Luís é um sinal claro de que o comércio ainda vai patinar nestes primeiros
meses do ano na capital maranhense,
com consumidores em compasso de
espera de um reaquecimento do mercado de trabalho e da renda para solucionar essa situação”.

Impactos da pandemia

Para a Federação do Comércio, os
números da pesquisa ainda reﬂetem
as consequências da pandemia do
novo coronavírus, apesar dos resultados favoráveis do mercado de trabalho ao ﬁnal de 2020, puxado, principalmente, pelo setor do comércio varejista de gêneros alimentícios (hipermercados, supermercados, minimercados e mercearias), que encerrou o
ano com saldo de +5.249 empregos
formais com carteira assinada criados
no Maranhão.
“O Auxílio Emergencial foi fundamental para sustentar o consumo em
alguns setores econômicos especíﬁcos. Dados do IBGE apontam que o
Maranhão foi o segundo estado do
país com maior proporção de domicílios onde um dos moradores foi bene-

ﬁciário do auxílio emergencial. Estimativas indicaram que 63,7% das famílias maranhenses estavam participando do programa”, Com o ﬁm do
pagamento das parcelas do auxílio
em dezembro, a Federação acredita
que essas restrições sobre a renda das
famílias já apontam reﬂexos sobre os
números da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência.
Dentre os principais tipos de dívida
contraídos com maior impacto sobre
a renda das famílias, o cartão de crédito permanece como destaque para
71,3% dos consumidores.
O tempo médio de atraso para o pagamento das dívidas está em 49,5 dias. Entre aqueles endividados, 84,4%
aﬁrmaram ter de 11% a 50% de sua
renda mensal comprometida com o
pagamento dessas dívidas. Nesse sentido, o nível de comprometimento
médio da renda com o pagamento das
dívidas em São Luís é de 31,5% dos
rendimentos das famílias.
O cenário não é nada agradável,
mas qual o caminho para sair dessa situação? Para o educador ﬁnanceiro
Reinaldo Domingos, o primeiro passo
para quem enfrenta problemas ﬁnanceiros é não entrar em desespero, colocar os pés no chão, encarar a realidade e, é claro, se planejar para sair
dessa situação de forma deﬁnitiva.
“Sempre costumo dizer que ter dívidas não é um problema e muitos me
questionam, mas a verdade é que o
maior problema é não conseguir arcar
com esse compromisso, que é justamente o que acontece atualmente
com milhões de brasileiros”, orienta.

O maior problema é não
conseguir arcar com esse
compromisso.

Mulher é esfaqueada
15 vezes por ex-marido Confira 5 passos para sair das dívidas

A VÍTIMA FOI SOCORRIDA, MAS ESTÁ EM ESTADO GRAVE
Uma mulher foi agredida a facadas pelo ex-companheiro, na cidade de Imperatriz. O caso foi registrado
por uma criança através da câmera de um celular.
A vítima, de 32 anos, foi atingida 15 vezes com golpes
de faca. Segundo familiares, a mulher teve um relacionamento de 7 meses com o agressor, identiﬁcado como
Elison Rodrigues Martins Júnior. Quando o rapaz passou a apresentar comportamentos violentos, a vítima
resolveu se separar.
A agressão aconteceu quando a mulher retornou ao
lugar onde morava com o suspeito para buscar alguns
pertences. Uma criança que presenciou a cena gravou
tudo em um celular e as imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) E foi internada em estado grave no Hospital Municipal de Imperatriz. O agressor está foragido até o fechamento desta edição.

• Coloque na ponta do lápis todas as
dívidas que possuir, separando as que
correspondem a serviços e produtos
de necessidade básica, que não podem ser cortados (como água, energia
elétrica, gás e aluguel) e as que sofrem
juros mais altos (como cartão de crédito e cheque especial), considerando
essas como prioridade para pagamento;

• Anote durante 30 dias todos os gastos que tiver, separando por tipo de
despesa. Isso inclui gastos “pequenos”, que podem até ser considerado

menos importantes, como gorjetas e
guloseimas, pois no ﬁnal do período
será possível compreender de que forma, efetivamente, seu dinheiro está
sendo gasto;
• Tenha em mente que só se deve negociar uma dívida quando se tem
condições de fazer isso, ou seja, após
se planejar, pois um passo precipitado
pode até piorar a situação. Portanto,
só se deve procurar um credor, quando já souber quanto terá disponível
mensalmente para pagar e, então, poder negociar;
• Trocar uma dívida pela outra nem
sempre é a melhor alternativa. É claro
que o crédito consignado, por exemplo, oferece juros baixos em comparação ao cartão de crédito, cheque especial e ﬁnanciamentos, já que o pagamento é retido diretamente do salário. Justamente por isso é preciso cautela, já que para quem já está com diﬁculdade em administrar as ﬁnanças,
ter sua renda habitual reduzida pode
desencadear novos endividamentos e
problemas ainda maiores, virando

uma bola de neve;

• Para não agravar a situação, antes
de realizar qualquer compra, se faça
algumas perguntas como “Eu realmente preciso desse produto?”, “O
que ele vai trazer de benefício para a
minha vida?”, “Estou comprando por
necessidade real ou movido por outro
sentimento, como carência, baixa autoestima ou inﬂuência de terceiros?”.
Por Reinaldo Domingos (Educador financeira)
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PERÍODO CHUVOSO

5 dicas para se proteger
VidaeFiema
de gripes e resfriados SOS
fortalecemparceriasobre
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

C

om os hospitais lotados por
conta da covid-19, gripar durante o período chuvoso é
complicado. Essa época tem
grande incidência de gripes virais e
resfriados. É só a queda da temperatura chegar que já se iniciam os espirros,
tosse, rouquidão e até febre.
Isso ocorre por diversos fatores. Para começar, com as baixas temperaturas as pessoas tendem a se aglomerar
em locais fechados e isso facilita a
transmissão de vírus e bactérias.
Além disso, a baixa umidade do ar
diﬁculta a dispersão de poluentes, o
que diminui o muco natural que protege e mantém as vias áreas úmidas. A
grande amplitude térmica também é
um fator importante.
A ampla variação de temperatura
no decorrer do dia pode diminuir nossa imunidade. Para se proteger de gripes e resfriados, doenças comuns
neste período, siga nossas dicas!
1. Evite aglomerações!
Com o tempo frio, as pessoas costumam procurar ambientes quentes. As
janelas no transporte público, por
exemplo, são fechadas, e isso facilita o
contágio de doenças respiratórias como gripe e resfriado. Uma forma simples de minimizar esse risco é lavar
sempre as mãos ou usar álcool gel. Ao
tossir e espirrar, procurar cobrir sempre o nariz e a boca para evitar que as
gotículas de secreção se espalhem.
2. Cuidado ao compartilhar objetos
Dividir objetos como canecas, pode
aumentar suas chances de se contaminar. Se a outra pessoa estiver doente, a probabilidade de você contrair o

Da esq. para a dir: Diogo Lima, Lourival Cunha, Edilson Baldez e Pedro Robson

MUITO CUIDADO COM COMPARTILHAMENTO DE OBJETOS DE PESSOAS GRIPADAS
vírus é alta.
3. Mantenha-se saudável
Nada melhor que a prevenção para
evitar contaminações, então que tal
começar com a saúde? Manter-se
sempre bem hidratado, alimentar-se
bem e de forma saudável e praticar
exercícios físicos ajudam a aumentar
a imunidade e combater vírus e bactérias.
4. Evite cigarro e bebida alcoólica
O álcool e o tabaco também podem
prejudicar nossa imunidade. Além
disso, para quem já contraiu o vírus,
tanto o álcool quando o cigarro podem piorar os sintomas.
5. Vacinas
Vacinas ajudam na prevenção de gri-

pes e resfriados, mas devem sempre
ser tomadas após indicação de um
médico especializado.
Nada é tão eﬁcaz quanto a prevenção. Atente-se sempre à sua saúde,
principalmente no período chuvoso
quando estamos mais suscetíveis a
contrair doenças respiratórias.
Não existe tratamento que cure o
resfriado, apenas os sintomas podem
ser amenizados.
Muito cuidado com automedicação! Algumas doenças têm sintomas
parecidos e a automedicação pode
complicar a sua situação. Entenda seu
corpo e os sinais que ele dá e procure
sempre um médico antes de se automedicar.

CUIDADOS

Toques infalíveis para se prevenir de golpes na net
Recentemente um caso envolvendo dois caminhoneiros chamou a
atenção por se tratar de um caso atípico. Tanto os vendedores, quanto o
comprador do anúncio, foram vítimas
de um estelionatário. O caso aconteceu na plataforma de um site nacional
de compra e vendas, em anúncio que
foi clonado por uma terceira pessoa
que, fora do aplicativo, negociou diretamente com o comprador.
De acordo com a pesquisa Brasil
Digital, realizada pela OLX, uma das
maiores plataformas de compra e
venda online do país, 57% dos usuários nunca ou raramente trocam a senha da conta bancária, e esse é apenas
um exemplo de como práticas de segurança são ainda pouco utilizadas e
conhecidas pelo público.

educaçãoparaotrânsito

Aluguel de Conta, o golpista entra em
contato com os usuários oferecendo
uma quantia para alugar sua conta
em plataformas de e-commerce.
Atraídos pela oportunidade de ganhos, as pessoas informam usuário e
senha. No entanto, as contas são utilizadas para aplicar golpes em outros
consumidores. Os usuários devem ﬁcar atentos, pois além de infringirem
as regras de uso das plataformas, são
responsáveis pela utilização de suas
contas.
Como se prevenir: Nunca compartilhe seu login e senha com terceiros,
escolha senhas fortes e as troque regularmente, além de informar imediatamente às plataformas caso tenha
sido abordado.
Perfil Clonado
Nessa modalidade, o golpista faz uma
Os principais golpes e como página idêntica ao das empresas em
redes sociais e atraí as pessoas com
se proteger:
Golpe do Whatsapp
falsos sorteios, vantagens ou mesmo
Esse é hoje um dos golpes mais co- se identiﬁcando como um canal de remuns e mais divulgados, mas ainda solução de problemas do site original.
assim faz muitas vítimas no Brasil. Os Com isso, pede dados e informações
fraudadores identiﬁcam o número do do usuário e o utiliza para aplicar golcelular da vítima e enviam uma men- pes em nome da pessoa.
sagem pelo aplicativo de mensagens
Como se prevenir: Comunique-se
solicitando dados, com a desculpa de com as empresas apenas pelos canais
que precisam conﬁrmar informações, oﬁciais e veriﬁque se a página das eme então solicitam que a pessoa envie presas nas redes sociais contém o selo
um código que receberá por SMS. de veriﬁcação, que garante que aqueCom essa informação em mãos, o gol- la conta foi veriﬁcada pelo site. Em
pista consegue instalar o Whatsapp da dúvida, certiﬁque-se via site ou aplipessoa em outro celular e bloquear o cativo oﬁcial da empresa e denuncie
acesso ao aplicativo pelo usuário, em caso de suspeita de fraude.
acessando sua lista de contatos. VenFalso Pagamento
cida essa etapa, envia mensagens pe- O golpe do falso pagamento acontece
dindo dinheiro a amigos e familiares.
quando uma pessoa, que se passa por
Como se prevenir: Ative no aplicati- compradora, demonstra interesse em
vo de mensagens a veriﬁcação em du- um produto vendido nas plataformas
as etapas, isso aumenta a segurança e de e-commerce e fecha o negócio. No
diﬁculta a clonagem. Nunca compar- entanto, ela utiliza comprovantes de
tilhe códigos de segurança recebidos pagamentos adulterados ou falsos papor SMS.
ra concluir a compra. Uma variação
Aluguel de Conta
desse golpe é quando o fraudador peOs fraudadores estão sempre buscan- de para que o vendedor anuncie o
do novas formas de aplicar golpes. No item em outra plataforma de e-com-

merce. Normalmente, o pedido vem
também com promessa de poder pagar valor acima do que foi anunciado,
informando, por exemplo, ter saldo
disponível em outras plataformas.
Como se prevenir: Conﬁrme, antes
de enviar o produto, com o seu banco
ou com a plataforma, quando estiver
usando a intermediação de pagamento do site, se o valor já está disponível
em sua conta. Desconﬁe de negociações por email ou aplicativos de mensagens, mantendo a negociação no
ambiente das plataformas de compra
e venda. Fique atento se o suposto
comprador demonstrar pressa ou impaciência para pegar o produto negociado. Os golpistas podem ainda se
passar por representantes das plataformas enviando e-mails de endereços similares ou mensagens utilizando o logo da plataforma; desconﬁe e
entre em contato com a empresa pelos canais oﬁciais.
Intermediário
É um dos golpes mais conhecidos no
processo de compra e venda de automóveis e atinge vendedores e compradores de veículos. No golpe do intermediário, os fraudadores se utilizam de anúncios de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos,
utilizando informações de anúncios
reais e recebendo o pagamento do
comprador interessado pelo veículo.
Como se prevenir: Evite intermediários, negocie sempre diretamente
com comprador/vendedor. Desconﬁe
de ofertas muito atrativas e veículos
com preços abaixo dos valores de
mercado. Fique atento com conversas
onde o interessado, se passando pelo
vendedor/comprador, diz que está
negociando o veículo para um amigo/parente com quem tem uma dívida. A transferência do veículo deve ser
realizada em um cartório. O comprador só deve fazer a transferência do
valor no momento da assinatura do
documento.

O presidente da SOS VIDA PELA PAZ NO TRÂNSITO,
Lourival Cunha, reuniu-se dia 16.02.21, à tarde com os
dirigentes da FIEMA-Federação das Indústrias do Maranhão (Edilson Baldez-Presidente e Pedro Robson-1º Secretário), e ainda, com o Superintendente do SESI-Serviço Social da Indústria, Diogo Lima, para tratarem de
educação para o trânsito.
A reunião ocorreu no gabinete do Presidente da FIEMA e
ele acatou as três propostas da SOS VIDA: o retorno da
educação para o trânsito nas escolas do SESI; assinatura
de um termo de cooperação com a SOS VIDA para educação nas empresas ﬁliadas à FIEMA; e a parceria para
confecção do novo caderno de apoio pedagógico.
De acordo com Lourival Cunha, ainda este semestre estas questões estarão sendo implementadas.
Volta às aulas: quais os principais cuidados com o
coronavírus no transporte escolar
Uso de máscara e álcool em gel
O uso de máscara deve ser obrigatório, adequado para
faixa etária, para ingresso e permanência nos veículos,
desde o embarque e durante todo o período de deslocamento. A dica é não retirar a máscara para facilitar a comunicação, pois é justamente ao falar que se emitem
mais partículas, ampliando as possibilidades de transmissão. Também é recomendável não gritar e nem cantar dentro do veículo.
O álcool em gel também deve ser disponibilizado no
transporte escolar principalmente na entrada e saída do
veículo.
Alimentação: Não é aconselhável a alimentação dentro do veículo de transporte escolar, desde o embarque,
deslocamento ou permanência dentro do veículo. Evitar
ao máximo a manipulação de alimentos no interior do
veículo e a ingestão de bebidas, se houver que seja com a
maior brevidade possível.
Manipulação de objetos pessoais
As escolas já estão orientando os alunos que levem apenas objetos indispensáveis para a aula. No transporte
escolar é recomendável que o passageiro não compartilhe nenhum dos seus objetos como mochila, bolsa, casaco e celular com os demais.
Mesmo grupo
Outra regra que as escolas estão adotando e que deve
ser levada ao transporte escolar é a preferência por
manter o mesmo grupo de pessoas que utilizam o serviço. Evitar a exclusão e a inclusão de passageiros de forma frequente.
Assentos: Uma dica importante, também, é evitar trocas de assentos durante a viagem. Além disso, manter
em assentos contíguos irmão ou pessoas que morem no
mesmo domicílio.
Higienização do veículo: É imprescindível que a superfície interna do veículo seja limpa com produto saneante, álcool 70% ou produto saneante regulamentado, tais como, solução de água sanitária ou quaternário
de amônio. A limpeza deve ser realizada no início e ao ﬁnal do percurso.
Os motoristas devem higienizar frequentemente as
mãos e o seu posto de trabalho, inclusive o volante e superfícies mais frequentemente tocadas.
Ventilação: Outra informação importante é manter,
durante todo o trajeto a ventilação de ar natural, com as
janelas abertas, resguardando-se os limites de segurança. O ar-condicionado deve estar higienizado e ser utilizado em último caso. Se for imprescindível a uso do
equipamento, deve-se assegurar que o sistema não esteja no modo de recirculação de ar.
Fonte: portaldotransito.com.br

Código de Trânsito Brasileiro (LEI Nº
9.503/97)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certiﬁcar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente às
Leis do Trânsito.
Facebook e Instagram:Campanha SOS VIDA Twitter:@valorizacaovida
E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)

ESPORTES

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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CAMPEONATO ESTADUAL

A bola rola e começa
hoje o campeonato
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
NERES PINTO

O

101º Campeonato Maranhense de Futebol Proﬁssional promovido pela FMF
tem sua abertura neste sábado com dois jogos. O Sampaio Corrêa, campeão de 2020, enfrenta o Bacabal, a partir das 15h30, em São Mateus, e no Costa Rodrigues, em Pinheiro, o PAC recebe o São José, às
17h. A primeira rodada prosseguirá
no domingo com o Moto x Imperatriz
e Juventude Samas x Iape.
Sampaio x Bacabal –O Tricolor
manteve em seu elenco grande parte
dos atletas que disputaram recentemente o Brasileiro, como o goleiro
João Mota, os laterais Roni e Marlon,
os zagueiros Paulo Sérgio e Joécio, os
volantes Eloir e André Luís e o meia
Diones. Fez mais cinco contratações
fora do estado.O jogo marca a estreia
do técnico Rafael Guanaes. Já o BEC
também se reforçou e se apresenta
com um grupo bastante desconhecido, que tem como treinador Rildo
Campos. O árbitro será Mayron Frederico dos Reis Novaes, auxiliado por
Antonio Adriano de Oliveira e Raimundo Cristiano Cunha Marques.
Pinheiro x São José – No segundo
jogo marcado para o interior, neste
sábado, o PAC entra em campo às 17h,
em casa, contra o São José de Ribamar. Os dois times foram reformulados, mas aproveitaram alguns atletas
que atuaram em 2020. A equipe comandada pelo técnico João Carlos joga com Mateus; Robson, Magrão, Pedrão e Esquerdinha; Peterson, Jo-

SAMPAIO ENTRA EM CAMPO PARA DEFENDER O TÍTULO DO CAMPEONATO ESTADUAL
el,Leandro e Márcio Diogo; Cibito,
Abuda e Juninho Bolt. O árbitro será
Wallas Martins Lopes. No São José, Ricardo Alves reaparece como treinador, comandando um time jovem,
mesclado por atletas experientes, que
tem o meia Kléo, o goleiro Laert, o volante Matheus Alles, o zagueiro Anderson Cearense, e os atacantes Roni
e Gunnar.
Moto x Imperatriz –O Rubro-Negro
comandado pelo técnico Marcinho
Guerreiro vai tentar reconquistar o título que ganhou pela última vez em
2018. A equipe foi bastante reformulada, mesclando juventude com os experientes Raí, Cleitinho e Lenilson. Time provável: Joanderson, Diego Renan, Alisson, Wanderson e Vinícius
Paiva; Recife,Vitor e Lenilson; Raí,
Everson e Luís Guilherme (ou Andrezinho). O Imperatriz, que aproveitou
vários atletas da Região Tocantina e
trouxe de volta outros que já atuaram

na equipe, pode começar com Pablo;
João Vitor, Denis, Delmondes e Vinicius; Cícero, Lêska e Cebolihha; Renatinho, Dudu e Allan. Paulo Mourão será o árbitro, assistentes Elson Araújo e
José Carlos de Jesus.
Juventude x Iape –Terceiro colocado no Estadual 2020, o Juventude reforçou bastante sua equipe. Na lista
do elenco dirigido pelo técnico Toninho estão: Jailson, Bruno e João Paulo
(goleiros); Dedé, Fernando, Wallace e
Wemerson, zagueiros; Eduardo, Yago,
Caxambu, Felipe Aquino e Chico (laterais); Doda, Cleyton, Talyson e J.Wilians (volantes); Raﬁnha e Diego (meias) e os atacantes Usina, Baianinho,
Tiago, Naôh, Caio, Sílvio Tapajós, Elvis
e João. O Iape tem Ricardo Maranhão
e Timarcos, os mais experientes do
grupo, que também é mesclado por
jovens. O técnico é Zé Augusto.

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
DANIEL AMORIM
Para não perder a temporada, a Associação de Surf e Bodyboard do Olho
d’água (ASBOA) está organizando um
surfe treino, que será promovido nestes sábado (20) e domingo (21) na
praia do Olho d’Àgua, em São Luís. O
evento servirá como preparação para
a primeira etapa do VII Circuito ASBOA, que acontecerá no próximo
mês.
A disputa será realizada em três categorias: Open (acima de 18 anos),
Grand Master (a partir dos 45 anos) e
Surfe Local (que reúne surﬁstas da cidade e convidados). A organização vai
adotar medidas preventivas, como a
utilização de máscaras e álcool em

gel. “Vamos reunir a galera de forma
consciente e sabendo o que a gente
está passando, que é esse período de
pandemia. No local do julgamento
dos atletas, vamos manter distanciamento, com total segurança. Orientaremos os atletas a ﬁcarem espalhados
pela praia”, destacou Rogério Verde,
vice-presidente da Associação de Surf
e Bodyboard do Olho d’Àgua.
As inscrições podem ser feitas na
sede da ASBOA, que está localizada na
avenida Ivar Saldanha, número 3-A,
no Olho D’água (ponto ﬁnal da linha
de ônibus do bairro). Outra opção é
entrar em contato através das redes
sociais da associação. A taxa é de R$
20. A premiação do torneio terá kits e
troféus.

Vamos reunir a galera
de forma consciente e
sabendo o que a gente
está passando, que é esse
período de pandemia.
No local do julgamento
dos atletas, vamos
manter distanciamento.

Primeira batalha
Uma rodada marcada por algumas surpresas. É o que
poderá acontecer na primeira rodada do Estadual-2021,
marcada para este sábado, na capital e no interior do estado. Com a imprensa esportiva impedida de acompanhar os treinamentos, devido à pandemia do coronavírus, as informações de uma equipe para outra são bem
resumidas. Os técnicos apenas sabem das características de alguns jogadores que já conhecem por atuações
em outras praças esportivas. Na verdade, a maioria dos
treinadores prefere esconder as escalações na véspera
dos confrontos. Agora, junta-se “a fome com a vontade
de comer”.
Antecipar as escalações de cada time, nesse primeiro
momento, não foi fácil para os setoristas. As notícias
transmitidas pelas assessorias de comunicação dos clubes têm sido apenas no que se refere às contratações,
mesmo assim, somente com autorização das gerências
executivas. Por conta de tudo isso, pode acontecer que
clubes considerados favoritos não conﬁrmem essa vantagem da forma como alguns torcedores estão imaginando. “No futebol são 11 contra 11, diz o velho bordão”.
Isso serve de estímulo para os jogadores dos clubes com
menor capacidade de investimento. A motivação também faz parte do jogo.
Os campeonatos sempre começam com atletas
em determinado ritmo e terminam bem mais equilibrados. Tudo porque ao longo da competição cada equipe
vai deﬁnindo seu padrão de jogo e as condições físicas
chegando ao ponto ideal.
Assim, às vezes, quem parecia ser o grande favorito
não conﬁrma isso na reta ﬁnal. Clubes tidos até então
como candidatos ao rebaixamento, chegam às fases decisivas. O campeonato de 2020 mostrou esse detalhe,
quando o São José, com uma modesta equipe “prata da
casa” e tendo uma folha de pagamento bem modesta,
deu muito trabalho e deixou para trás concorrentes que
gastaram muito mais.
Regulamento
O regulamento do Campeonato Maranhense 2021
tem formato igual ao de 2020, com a participação de oito
clubes: Sampaio Corrêa, Moto, Imperatriz, Juventude,
Pinheiro, São José, Iape e Bacabal. Estes dois últimos subiram da Segunda Divisão. Nas quatro linhas, o Timon
ganhou, mas não levou. No Tapetão, o Bacabal ﬁcou
com a segunda vaga.
Primeira fase
As equipes que disputarão a primeira fase se enfrentam em confrontos somente de ida. Os dois primeiros
colocados avançam às semiﬁnais e aguardam os vencedores entre as equipes que terminarem entre a terceira e
sexta colocações. Os quatro times disputam as duas últimas vagas nas semiﬁnais. Já as equipes que tiverem a
menor pontuação serão rebaixadas para a Série B do
ano seguinte.
Garantias
O Campeonato Maranhense de 2021 terá quatro vagas nacionais em disputa. Campeão e vice vão disputar
a Copa do Brasil de 2022. O vencedor também terá participação na fase de grupos da Copa do Nordeste. A outra
vaga no Nordestão será do clube melhor posicionado no
ranking da CBF. O Sampaio já está garantido, mesmo
que não seja o campeão. A competição aponta, ainda, o
primeiro representante maranhense na Série D do Campeonato Brasileiro. A segunda vaga vai ser conhecida na
disputa da na Copa FMF, e possivelmente a terceira para
a Copa do Brasil 2022.
Televisão
O campeonato deste ano continuará com as transmissões (ao vivo) de quase todos os jogos, pela TV FMF,
via plataforma streaming (internet). O Moto Club, entretanto, conseguiu junto à entidade, permissão para levar
imagens aos seus torcedores, exclusivamente, pelo seu
canal oﬁcial. Esta será uma forma da torcida rubro-negra ajudar seu clube ao adquirir assinatura e pagando
R$ 15 em cada jogo.
Superclássico
O primeiro grande confronto entre os clubes de maior torcida do futebol maranhense ocorrerá somente no
dia 30 de março, quando Sampaio Corrêa e Moto Club
estarão medindo forças, às 19h30. Jogo de maior apelo
popular, o Superclássico certamente teria a melhor
arrecadação do Estadual se fosse permitida a presença
de público.
Retrospecto
Com apoio do matemático Manoel Martins vamos repassar alguns dados sobre a história do Campeonato
Maranhense. O Sampaio Corrêa é o clube com maior
número de títulos: 34, seguido por Moto Club 26, MAC
14, Luso Brasileiro (desativado) 8, Ferroviário (desativado) 4, Imperatriz 3, Tupan 3 (desativado), Fabril 2 (desativado), Bacabal 1, Fênix, JV Lideral, Syrio, Vasco da Gama, Vitória do Mar (desativados) 1.
Queda de jogos
O nosso campeonato regional, assim como em todo o
Brasil, tem encolhido para atender o calendário da CBF.
Já chegamos a ter 173 jogos no Estadual de 1993. Em
2020 tivemos apenas 38 partidas, número que deverá
ser repetido em 2021.
Prevenção
Seguindo os mesmos cuidados do segundo semestre
de 2020, a Federação Maranhense de Futebol publicou
resolução 01/2021, ratiﬁcando todos os itens preventivos da saúde de atletas e todos os envolvidos na disputa
dos jogos do Estadual deste ano, desde os treinos até a
entrada no campo de jogo.
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SHOW

MÚSICA

Thiaguinholança
materialdenovoálbum

Pablo Vittar faz live
em clima de carnaval

Projeto conta com participações de Alexandre Pires, Bruno & Marrone, Péricles, Bruno
Cardoso e Mariana Rios

T

hiaguinho dá início ao primeiro lançamento de 2021.
Trata-se de Inﬁnito, um álbum visual que chegará às
plataformas digitais em dois volumes.
O primeiro foi lançado nesta sextafeira (19/2) e conta com participações
de Alexandre Pires, Bruno e Marrone,
Péricles, Bruno Cardoso e Mariana Rios. O trabalho apresenta composições
inéditas e regravações de sucessos do
artista.
Durante entrevista ao Correio, em
outubro de 2020, o pagodeiro revelou
o novo projeto, que busca reviver os
hits dele e do Exaltasamba. Entre as
faixas conhecidas pelo público estão
Desencana, Energia surreal, Sou o cara pra você e Sem você a vida é tão sem
graça.
“Estou pensando em um novo projeto. São oito anos solo, muita coisa
aconteceu na minha carreira e chegaram muitas pessoas novas que não
conhecem as obras cantadas por mim
na época do Exaltasamba. Então, está
na hora de fazer um resumo do que
aconteceu nos últimos 10 anos, tenho
vontade de dar uma recapitulada e
voltar com Desencana, Buquê de ﬂores, entre outras. Além de lançar coisas novas”, contou na época.
O projeto audiovisual Inﬁnito foi
dirigido por Benedita Zerbini e João
Pedro Januário, repetindo a parceria
de Thiaguinho com os diretores envolvidos no documentário Tardezinha, disponível na plataforma
Globoplay.

A CANTORA FARÁ UMA FOLIA ONLINE COM MAIS DE 12 HORAS
O carnaval ainda não acabou para a drag queen mais
popular do planeta. Pabllo Vittar anunciou que fará uma
live no sábado (20) com diversos convidados e 12 horas
de duração. A transmissão será pelo canal PVTV do Twitch a partir do meio-dia. Entre os DJs convidados estão
Milian Dolla, Amyk, Raquel Mathias, Gorky, Zebu e Maffalda.
Para completar a folia, representando algumas das
festas mais badaladas do país, estão conﬁrmadas as presenças de Sasha Vilela, do Chacoalha Bichona, e Rafael
Balera e Fresh Prince da Bahia, ambos da BATEKOO.
Por meio de nota, Pabllo Vittar lamenta que este ano
não foi possível fazer o carnaval que o brasileiro gosta.
THIAGUINHO DIVULGA PRIMEIRA PARTE DE ‘INFINITO’

Na produção musical, o
novo álbum conta com
direção do produtor
Prateado, parceiro de
Thiaguinho há mais de
17 anos.

Era uma vez, composta por Gaab,
Dudu Borges e Thiaguinho, foi a primeira música do álbum Inﬁnito liberada como presente do cantor aos fãs,
no ﬁnal do ano passado.
A partir das 18h, os vídeos do álbum estarão disponíveis no YouTube.
Para a estreia, Thiaguinho fará uma live na plataforma chamada Red Carpet e estará ao vivo em chat com os fãs
durante uma hora, com início às 17h.

“A intenção principal é levar um
pouco de festa e alegria para a
galera que está em casa de maneira
segura”.
Dona de hits como Disk me, Amor de que e Flash pose, parceria com a britânica Charli XCX, Pabllo Vittar
acumula mais de um bilhão de visualizações no
YouTube. No Spotify, a maranhense tem mais de seis milhões de ouvintes mensalmente.

NETFLIX

VERSÃO EM PORTUGUÊS

‘Mistério e morte no Hotel Cecil’ é pegadinha

Tom Zé lança biografia
escrita por italiano

CANTOR BAIANO TEM SUA HISTÓRIA CONTADA EM LIVRO

CORREDORES DO FAMOSO HOTEL DE LOS ANGELES, ONDE ELISA LAM MORREU EM 2013
Veterano diretor e produtor norteamericano, Joe Berlinger se especializou em documentários sobre crimes
reais. Sua maior realização é a série
Paradise lost, três ﬁlmes produzidos
pela HBO (1996, 2000 e 2011, este último indicado ao Oscar) que acompanham as vítimas de um dos mais ruidosos casos de erro jurídico dos EUA
nas últimas décadas. Em Os três de
West Memphis, três adolescentes foram considerados culpados da morte
de três escoteiros.
Sem ter nada a ver com o crime,
passaram quase 20 anos encarcerados, um deles no corredor da morte, e
o caso foi revisto graças à extrema
pressão da opinião pública. Foram
soltos em 2011. Muito da repercussão
da história deveu-se aos ﬁlmes dirigidos por Berlinger.
O público da Netﬂix conhece trabalhos mais recentes dele, como a minissérie Conversando com um serial

killer: Ted Bundy, que ganhou sua versão ﬁccional, e Ted Bundy: A irresistível face do mal (ambos de 2019).
Pois eis que Berlinger comete este
Cena do crime – Mistério e morte no
Hotel Cecil, que, chegado há uma semana na Netﬂix, não demorou a entrar na lista dos mais assistidos da plataforma. A atração em quatro episódios é apresentada como a primeira
temporada de uma nova série documental que “desconstrói a mitologia e
os mistérios em torno de locais infames de crimes contemporâneos”.
O “local infame” é o Hotel Cecil,
que nasceu como um hotel de luxo no
centro de Los Angeles em 1924. Pois a
Grande Depressão de 1929 representou o primeiro baque para a ediﬁcação com 700 quartos, que sofreu um
processo de deterioração nas décadas
seguintes. A vizinhança é o chamado
Skid Row, conjunto de 54 quarteirões
conhecido como a maior cracolândia

dos EUA, reunindo alguns milhares de
sem teto.
No coração do Skid Row, o Cecil se
tornou morada de criminosos e viciados – assassinatos e suicídios tornaram-se frequentes ao longo de sua
história. Mas com tarifas baixíssimas,
atraiu também turistas desavisados,
que se encantaram com o saguão art
déco para logo descobrir quartos
caindo aos pedaços. É esse o perﬁl de
Elisa Lam, personagem central da
narrativa.
Universitária canadense de 21
anos, a ﬁlha de imigrantes chineses
chega ao Cecil sozinha para alguns dias. Não sai viva dali. Dada como desaparecida em 1º de fevereiro de 2013,
seu corpo só é descoberto 19 dias
mais tarde. O caso viralizou quando a
polícia de Los Angeles, sem pistas, divulgou o vídeo de quatro minutos da
jovem no elevador do hotel, o último
registro dela com vida.

Em novembro do ano passado, o cantor e compositor
Tom Zé adiantou que, em 2021, chegaria ao Brasil a tradução da biograﬁa sobre ele, L’ultimo tropicalist escrita
pelo italiano Pietro Scaramuzzo e lançada em 2019. Na
última quinta-feira (18/2), a Edições Sesc São Paulo revelou o lançamento da versão em português do livro sob
o título de Tom Zé, o último tropicalista.
A obra traz um olhar estrangeiro sobre a carreira de
Tom Zé, artista bastante cultuado fora do Brasil, percorrendo a trajetória desde o nascimento em Irará (BA), em
1936, até o álbum Sem você não A, de 2017. O livro segue
ordem cronológica contendo discograﬁa e fotos de arquivo, além de depoimentos de artistas como Rita Lee,
Arnaldo Antunes e Emicida, artista da nova geração que
Tom Zé costuma acompanhar.
Tom Zé, o último tropicalista é a primeira biograﬁa
oﬁcial do compositor. A versão em português ganhou
ainda um texto do artista, que se junta ao prefácio de
David Byrne. Na nota contida no livro, Tom Zé deﬁne a
sensação de ter a história retratada nas páginas: “Dizem
que é adorável ler sobre si mesmo. Será? No caso presente, vejo que os italianos são cabras da peste. Eternas crianças armadas de uma caneta assanhada, só nasce Marco Polo por lá. Adaptam-se tanto à China de Kublai Khan
quanto ao sertão do Cabrobó. Foi um deles que escreveu
esta biograﬁa. Por isso, li o livro de uma sentada só”.
Pietro Scaramuzzo é médico, jornalista e escritor italiano. Em 2012, criou o Nabocadopovo, uma página sobre música brasileira para o público italiano. Também
escreve para a revista italiana Musica Jazz, na coluna
Tropicália, onde entrevistou grandes nomes da música
brasileira. O desejo de escrever sobre Tom Zé partiu pelo
entusiasmo dele com a MPB e a Tropicália.
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Júlio Moreira Gomes Filho
Advogado Júlio Moreira Gomes Filho exerce a advocacia desde 1999 e é sócio do escritório Moreira
Gomes & Vilas Boas. E nessa corrida rotina de trabalho e filantropia, Júlio ainda encontra tempo para
uma grande paixão sua que é a literatura jurídica, o que o levou a integrar a desde 2011 a Academia
Maranhense de Letras Jurídicas. Conheça um pouco mais sobre a vida e a carreira de Dr. Julio
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

advogado Júlio Moreira Gomes Filho
exerce a advocacia desde 1999 e é sócio do escritório Moreira Gomes & Vilas
Boas. Descendente de pai português,
ele tem dupla cidadania, e é também Presidente do Conselho da Comunidade Luso Brasileira
do Maranhão, entidade filantrópica e sem fins
lucrativos, que visa promover a cultura e o intercâmbio ente Brasil e Portugal.
E nessa corrida rotina de trabalho e filantropia, Júlio ainda encontra tempo para uma grande paixão sua que é a literatura jurídica, o que o
levou a integrar a desde 2011 a Academia Maranhense de Letras Jurídicas na qual ocupa a cadeira de número 11; e tendo sido eleito Presidente 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 instituição desse gênero mais antiga do Maranhão;
sendo filiada à Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 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 juristas Lourival de Jesus Serejo - atual presidente 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; Raimundo Ferreira Marques, advogado, e João Batista
Ericeira, também advogado e professor. Esses
Ex-Presidentes agora serão homenageados durante 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 ExPresidentes 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 pesquisa e à produção literária jurídica, a Academia
Maranhense de Letras Jurídicas conta hoje com
um total de 38 membros ativos, das 40 cadeiras

O interesse e amor pela literatura geral e jurídica levaram Júlio Gomes Filho a ingressar na AMLJ.

totais incluindo o Governador do Maranhão
Flávio Dino. Duas vagas estão abertas após o
falecimento dos membros Sálvio Dino e Milson Coutinho.
“A eleição dos dois novos membros da AMLJ
está na nossa pauta de prioridades, e deve acontecer ainda esse ano”, adianta Júlio Filho.
Mas desde o ano passado, mesmo estando de certa forma limitado pelas novas regras
impostas pela pandemia da Covid19, o Presidente já conseguiu realizar ações importantes
em sua gestão:
“Desde que assumi a Presidência da AMLJ,

em fevereiro de 2020, fizemos várias ações entre 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 assinaturas de convênios com outras instituições; realização 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 Academia e de seus membros com a sociedade, tem
sido a grande prioridade em nossa gestão” resumiu o Presidente da AMLJ.

É com humildade e espírito de união que Júlio
Gomes resume sua experiência desde 2011 na Academia 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 maranhense, e que nessa ilustre confraria, me possibilitaram um convívio de constante aprendizado.
Que tenhamos muitos anos mais de uma rica troca literária e que deixemos o nosso legado para
as futuras gerações. Sou um entusiasta da AMLJ”,
finalizou o Presidente Júlio Filho.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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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

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)

Nessa segunda, 22, os membros da Academia Maranhense de Letras Jurídicas/AMLJ comemoram 35 anos
da instituição que foi fundada em 1986, e que teve como primeiro presidente o advogado, professor e jornalista Dr. Wady Sauáia. Com a relevante missão de incentivar a pesquisa e a produção literária jurídica, a AMLJ
segue forte e atuante ao longos desses anos e, dos 24 membros fundadores, conta hoje com um total de 38
membros ativos, das 40 cadeiras totais, sob a presidência do advogado e Conselheiro Seccional da OAB/MA
Júlio Moreira Gomes Filho. Em respeito ao atual momento de pandemia, as celebrações do aniversário da
AMLJ se darão em uma Assembleia Extraordinária a ser realizada na sede da entidade, no prédio da OABMA, em evento presencial mas restrito a poucos membros e com transmissão online para os demais confrades e confreiras. Em destaque, o ato solene de inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes da instituição.

Aos 37 anos

Aos 83 anos

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

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

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
O prefeitoVieira
de Barreirinhas
com
o presidente
da FIEMA,
Edilson
de Mendonça e Amilcar
Francelina Rocha
Guerra de
Mendonça.
Neto paterno
de João Vieira
de
Baldez 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 responsabilidade 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

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

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

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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O prefeito Eduardo Braide com Maria Fernanda Verri Oliveira (Fribal)

Os anfitriões com os advogados do escritório Gabriel Costa Advogados Associados

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

Os empresários Ednei Viegas e Lindalva Reis foram os grandes anﬁtriões do último dia 8 de fevereiro,
quando marcou a agenda empresarial de São Luís inaugurando mais uma loja da Ótica Veja. A nova unidade
da ótica está localizada no Dunas Calhau e preparadíssima para atender sua clientela com o mesmo padrão
de qualidade que já é sua marca registrada no mercado óptico no Maranhão. Na ocasião Ednei Viegas e Lindalva Reis, receberam clientes, médicos, imprensa e parceiros com a mesma elegância e simpatia de sempre.
É sempre bom lembrar que todas as unidades da Ótica Veja estão sempre muito atentas às medidas de segurança e os protocolos de saúde para evitar a propagação da Covid-19 como o uso de máscara e álcool em gel,
oferecendo assim proteção à todos. Vejam aqui alguns ﬂagrantes do evento.

Francisco Franco, Ednei Viegas, Kenard Andrade

Eduardo Braide celebra
união por São Luís

Parceria é tudo e o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, fez questão de
demonstrar que está aberto às parcerias público privadas que visam o desenvolvimento da cidade. Essa semana, ele recebeu em seu gabinete quatro empresas parceiras para agradecer as doações realizadas em prol de
trabalhadores informais cadastrados no Sindicato da categoria, prejudicados pelo cancelamento do Carnaval desse ano. A Prefeitura, através da
Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social (AMDES)
capitaneada pelo secrtetário Felipe Mussalém, recebeu 800 cestas básicas doadas pelas empresas Fribal, Grupo Potiguar, Centro Elétrico e Roque Aço e Cimento, para serem entregues aos trabalhadores. A representante da Fribal, Maria Fernanda Verri Oliveira, elogiou a iniciativa da Prefeitura / AMDES nesse auxílio aos trabalhadores informais e declarou que
a empresa está sempre aberta a futuras parcerias público privadas em
prol do desenvolvimento de São Luís. Adriano Pestana, diretor comercial
do Grupo Potiguar, reforçou que a empresa também está sensível às diﬁculdades dos mais vulneráveis nessa pandemia e que tem atuado, desde
o ano passado, em diversas parcerias público privadas para amenizar os
problemas sociais da comunidade maranhense.

Os anfitriões com o casal Ana Carol e Maurício Pinheiro

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

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 agradeceu aos empresários a doação das 800 cestas
básicas destinadas aos trabalhadores informais de São Luís
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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 pandemia. 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 durante 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 comprometeram a entregar uma experiência segura aos turistas e aderiram ao selo. Sucesso e que possamos 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”.

ANIVERSÁRIO
EM DOSE DUPLA
A colunista social, Ilze Rangel (Fofa) e o empresário, 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 amigos, muita animação, a simpatia de sempre e foi
surpreendida com uma festinha intimista, no GloBar, no Jardim Botânico.
Já o empresário, Getúlio Targino, que se recupera 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 aniversariantes, 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.

É BIG! É FESTA! REGINA LUCENA MUDA DE IDADE
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 familiares em sua residência no Araçagy, para brindarem o dom da vida e cantarem o tradicional “Parabéns a Você”.
Regina comanda ao lado do marido, a mais conceituada e premiada gráfica do Maranhão, a Gráfica e Editora Lucena, que produziu recentemente a Revista Nobre, importantes 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 GRAFICA 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, VERLANY 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.

SÉRIE NO NORDESTE AGITA O MUNDO PASSAPORTE
O programa de TV Mundo Passaporte 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 concedida 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 público, mas com grande magnitude.
Com muitas ideias na cabeça e paixão pelo que faz, Davi espera mostrar
cada atrativo, com as devidas peculia-

ridades, o “novo normal” e a mesma
dinâmica e simpatia de sempre. Muito 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.

