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Ministro da Saúde 
anuncia  vacina 
100% nacional
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“Atitudes inconsequentes” de Bolsonaro
DEPUTADO GASTÃO VIEIRA (PROS-MA) E MAIS 15 PARLAMENTARES, 
COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL O GLOBO. 

A roda da economia precisa 
girar. "Vacina para todos"
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RUBENS BRITO
Mestre Prof. em Energia e Ambiente Ex Dep. Estadual.

A água é a seiva de 
nosso planeta 

CARLOS GASPAR 
Presidente da AML 

Uso e desuso da tecnologia.
 "Por favor, um talão de cheques"

Pandemia, economia 
e finanças públicas  
MARCELLO A. DUAILIBE BARROS 
Economista (UFMA), Mestre em Administração Pú-
blica (FGV) e Vice-Presidente do Conselho Regional 
de Economia do Maranhão.  

Compaixão em época 
de pandemia II
RUY PALHANO
Psiquiatra

OSMAR GOMES DOS SANTOS 
Juiz de Direito  

A real intenção 
das pesquisas

Doria e o diretor do Butantan, Dimas Covas disseram que o governo paulista prevê 40 
milhões de doses da ButanVac, se possível, a partir de julho. A previsão para o início da pro-
dução da vacina já será em maio, e preparada para combater a variante do coronavírus de 
Manaus (P.1), espalhada pelo país.

Um ano onde a pandemia da Covid-19 tornou-se um desafio para mundo, transformou-se também em um “calcanhar de aquiles” para os candidatos que vão 
disputar as eleições de 2022. Na tentativa de entender o cenário político que se forma, diversas pesquisas eleitorais estão sendo realizadas no Maranhão a respei-

to dos possíveis candidatos maranhenses que vão disputar uma vaga para os cargos de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador . O 
Imparcial conversou com diversos especialistas na tentativa de jogar uma luz neste universo que ainda é visto como uma incógnita. PÁGINA  9
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Empreender
na tradição 
da Páscoa

Efeitos da pandemia: 
Domingo de Ramos sem 
a tradicional procissão

“Nosso objetivo é reduzir 
os efeitos econômicos da 
pandemia”, diz secretário 

Projeto Trabalho Jovem
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Município de Santa Quitéria 
traz esperança a jovens 
jogadores maranhenses
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O futuro na bola

AJUDA FINANCEIRA                                        Flávio Dino cria auxílios para trabalhadores
PÁGINA 3



oimparcial.com.brPOLÍTICAGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com2

Anúncio foi feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e
imunizante deve ser financiado pelo Governo Federal

Au xí lio

Co mi tê

IMUNIZAÇÃO

Ministro anuncia
vacina 100% nacional

O
mi nis tro da Ci ên cia, Tec no- 
lo gia e Ino va ções (MC TI), 
Mar cos Pon tes, anun ci ou 
ho je (26) que pes qui sa do res 

fi nan ci a dos com re cur sos do go ver no 
fe de ral en tra ram com pe di do na 
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni- 
tá ria (An vi sa) de re a li za ção de tes tes 
pa ra uma va ci na con tra a co vid-19, 
ba ti za da de Ver sa mu ne-CoV-2F.

O imu ni zan te es tá 

sen do de sen vol vi do 

pe lo pes qui sa dor Cé lio 

Lo pes Sil va, pro fes sor 

ti tu lar da Fa cul da de de 

Me di ci na da 

Uni ver si da de de São 

Pau lo de Ri bei rão Pre to, 

em par ce ria com as 

em pre sas Far ma co re 

Bi o tec no lo gia e PDS 

Biotechnology 

Cor po ra ti on.

O IMUNIZANTE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO PELA USP DE RIBEIRÃO PRETO

A so li ci ta ção apre sen ta da on tem 
(25) pe lo gru po foi pa ra que os pes- 
qui sa do res en vol vi dos no de sen vol vi- 
men to do imu ni zan te pos sam dar an- 
da men to às fa ses 1 e 2 dos tes tes clí ni- 
cos, que en vol vem a ava li a ção em hu- 
ma nos. Mar cos Pon tes in for mou que 
ini ci al men te se rão 360 vo lun tá ri os.

O anún cio foi fei to ho ras de pois de 
o go ver na dor de São Pau lo, João Do- 
ria, anun ci ar que o Ins ti tu to Bu tan tan 
es tá de sen vol ven do uma no va va ci na 
to tal men te na ci o nal, a Bu tan tan vac, e 
que o ór gão en tra rá com pe di do de 
au to ri za ção na An vi sa pa ra os es tu dos 
clí ni cos.

Per gun ta do por que o anún cio do 
go ver no fe de ral foi no mes mo dia do 
re a li za do pe lo go ver no de São Pau lo, 
Pon tes dis se que é uma “coin ci dên- 
cia”. “Não tem na da a ver uma coi sa 
com a ou tra. Eu es ta va na ex pec ta ti va 

de anun ci ar. Ia fa zer as sim que en tras-
sem [com o pe di do na An vi sa]. Co me- 
ça ram em fe ve rei ro a apre sen tar os 
do cu men tos pa ra a An vi sa. É uma 
coin ci dên cia que ele [go ver na dor 
João Dó ria] te nha anun ci a do em São 
Pau lo”, dis se o ti tu lar do MC TI.

Em rá pi da en tre vis ta, Mar cos Pon- 
tes des ta cou que o mi nis té rio vem fi- 
nan ci an do pes qui sas des de fe ve rei ro 
do ano pas sa do, mas que te ve di fi cul- 
da des pa ra ob ter no vos re cur sos no 
fim do ano e em fe ve rei ro, mas re ma- 
ne jou re cur sos da pas ta pa ra o pro je to 
co or de na do pe lo pro fes sor da USP de 
Ri bei rão Pre to.

“Em fe ve rei ro uma des sas va ci nas 
se adi an tou bas tan te com a An vi sa. 
Bus quei no MC TI re cur sos de ou tros 
pro je tos pa ra apoi ar os tes tes clí ni-
cos”, dis se.

PANDEMIA

Governadores querem mais ajuda financeira

ELES ESTÃO PREOCUPADOS COM HABILITAÇÃO DE NOVOS LEITOS EM HOSPITAIS

.

Em reu nião nes ta sex ta-fei ra (26),
em Bra sí lia, com o pre si den te do Con- 
gres so Na ci o nal, Ro dri go Pa che co
(DEM-MG),  go ver na do res de 23 es ta- 
dos e do Dis tri to Fe de ral ma ni fes ta- 
ram pre o cu pa ção em re com por o Or- 
ça men to Ge ral da União, apro va do
on tem pe lo Con gres so, com qua se
três me ses de atra so e com R$ 43 bi- 
lhões a me nos que o apro va do pa ra o
ano pas sa do.

Os go ver na do res es tão pre o cu pa- 
dos com con di ções de ha bi li ta ção de
no vos lei tos em hos pi tais pa ra tra tar
ca sos de co vid-19 e que rem que o go- 
ver no fe de ral man te nha a re gra de
2020 pa ra ha bi li ta ção e pa ga men to de
lei tos de Uni da des de Tra ta men to In- 
ten si vo (UTIs) e clí ni cas. Além dis so,
que rem ga ran tir sus ten ta bi li da de no
aten di men to aos do en tes in ter na dos
na re de pú bli ca de saú de e com in su- 
mos, es pe ci al men te me di ca ção pa ra
se da ção e oxi gê nio pa ra o tra ta men to
de ca sos gra ves do no vo co ro na ví rus.

Na par te so ci al e econô mi ca, os go- 
ver na do res pres si o nam pa ra uma
apro va ção de no vas par ce las do au xí- 
lio emer gen ci al de R$ 600, mes mo va- 
lor pa go pe lo go ver no fe de ral no iní- 
cio da pan de mia no ano pas sa do.

A no va ro da da do be ne fí cio, de fi ni- 
da por me di da pro vi só ria (MP
1039/21), co me ça a ser pa ga em me a- 
dos de abril. O re tor no do be ne fí cio
se rá em qua tro par ce las, com va lo res
es pe cí fi cos con for me o per fil de quem
re ce be. O va lor mé dio des sa ro da da é
de R$ 250, mas po de va ri ar de R$ 150 a
R$ 375, a de pen der da com po si ção de
ca da fa mí lia.

So bre es sa de man da, o pre si den te
do Con gres so foi en fá ti co. “Te mos que
tra ba lhar com a re a li da de que te mos
no Bra sil, que fe liz ou in fe liz men te, é
uma re a li da de que vai so cor rer as pes- 
so as, mas que não se rá ob vi a men te
aqui lo que de se ja vam os mais ne ces- 
si ta dos. (…) Ób vio que to dos nós gos- 
ta ría mos de re e di tar o que foi pa go no
ano pas sa do, mas não se rá pos sí vel
por cau sa da res pon sa bi li da de fis cal e

do Or ça men to”, ex pli cou.
Ain da so bre o so cor ro fi nan cei ro,

os go ver na do res co bra ram aju da a es-
ta dos e mu ni cí pi os mais atin gi dos pe- 
la pan de mia. Os che fes dos Exe cu ti- 
vos es ta du ais tra ta ram ain da de dis- 
cus sões so bre se cu ri ti za ção e em prés- 
ti mo pa ra pa ga men to de pre ca tó ri os.

Em re la ção ao re cém-cri a do co mi tê
an ti co vid, com a par ti ci pa ção de re-
pre sen tan tes dos três po de res da Re- 
pú bli ca, os go ver na do res pe di ram
que a co or de na ção téc ni ca do gru po
fi que sob a res pon sa bi li da de do mi- 
nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga,
com de ci sões to ma das com ba se na
ci ên cia. “Não ha ve rá con ver gên cia so-
bre tu do, mas o im por tan te é va lo ri-
zar mos aqui lo que con ver gi mos e ir-
mos pa ra fren te nis so. Na qui lo que di- 
ver gi mos, te mos me ca nis mos pró pri- 
os de so lu ção de con fli tos, mas eu
que ro va lo ri zar sem pre a con ver gên-
cia. O que o Bra sil pre ci sa é de União”,
con cluiu Pa che co.

PRORROGAÇÃO

Novo prazo para prestar
contas da Aldir Blanc

SECRETÁRIO DE CULTURA, MARIO FRIAS, ANUNCIA NOVO PRAZO

L

O se cre tá rio es pe ci al de Cul tu ra, Má rio Fri as, in for- 
mou on tem (26) que o go ver no de ve pu bli car na pró xi- 
ma se ma na um de cre to pror ro gan do os pra zos pa ra
pres ta ção de con tas de re cur sos da Lei Al dir Blanc, vol- 
ta da pa ra o au xí lio ao se tor cul tu ral em ra zão da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus. O pra zo ven ce no fim de mar- 
ço e, se gun do Fri as, se rá pror ro ga do até 31 de de zem- 
bro. “Is so a gen te já vem dis cu tin do [no go ver no] e já
con se guiu. Es se de cre to já es tá con fec ci o na do, e va mos
ter a di la ção do pra zo até 31 de de zem bro pa ra a pres ta- 
ção de con tas do que foi em pe nha do em 2020 e exe cu ta- 
do em 2021. Is so já es tá 100% ga ran ti do”, dis se Fri as du- 
ran te au di ên cia da Co mis são de Cul tu ra da Câ ma ra pa ra
de ba ter a le gis la ção.

O anún cio foi fei to pou cos di as após uma de ci são da
mi nis tra do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) Car mén
Lú cia ter apro va do o pe di do de au men to dos pra zos fei- 
to pe lo es ta do do Ce a rá. Aos de pu ta dos, Fri as dis se que,
ape sar de o de cre to pre ver a ex ten são do pra zo até 31 de
de zem bro des te ano, as pres ta ções de con tas de mu ni cí- 
pi os, es ta dos e Dis tri to Fe de ral e da União po de rão ser
fei tas até ju nho de 2022.

Apro va da pe lo Con gres so em ju nho do ano pas sa do, a
Lei Al dir Blanc de ter mi nou o pa ga men to de au xí lio
emer gen ci al a ar tis tas, pro du to res, téc ni cos e es pa ços
cul tu rais co mo for ma de au xi li ar um dos se to res mais
afe ta dos pe la pan de mia do no vo co ro na ví rus. No to tal,
fo ram des ti na dos R$ 3 bi lhões pa ra os es ta dos e mu ni cí- 
pi os. Os re cur sos co me ça ram a ser re pas sa dos no se- 
gun do se mes tre de 2020. Con tu do, ar tis tas, di ri gen tes
cul tu rais e se cre tá ri os de Cul tu ra afir mam que o pe río do
pa ra re pas se e exe cu ção dos pro je tos apro va dos foi mui- 
to cur to, di fi cul tan do a re a li za ção das ati vi da des.

Re pre sen tan tes do se tor cul tu ral e ges to res cri ti ca ram
a de mo ra do go ver no em pror ro gar os pra zos pa ra a
pres ta ção de con tas dos re cur sos. Na ava li a ção da pre si- 
den te do Fó rum Na ci o nal de Se cre tá ri os e Di ri gen tes Es- 
ta du ais de Cul tu ra, Úr su la Vi dal, a de mo ra ge rou pres- 
são so bre as se cre ta ri as de Cul tu ra.

COMBATE À COVID-19

Balsas recebe R$1 mi
em emendas

SENADOR WEVERTON E ALIADOS VISITARAM  BALSAS

O se na dor We ver ton e o pre si den te da Fa mem, Er la- 
nio Xa vi er, acom pa nha dos de li de ran ças es ta du ais, vi si- 
ta ram o mu ni cí pio de Bal sas, um dos mais afe ta dos pe la
pan de mia da Co vid-19 e que ne ces si ta de au xí lio ur gen- 
te.

Pa ra ga ran tir o apoio ne ces sá rio, o

se na dor We ver ton anun ci ou,

du ran te a vi si ta, a des ti na ção de 1

mi lhão de re ais de emen das

par la men ta res pa ra a saú de do

mu ni cí pio.

Er la nio des ta cou que a pri o ri da de é ga ran tir o aten di- 
men to ade qua do a quem con trair a do en ça, além de in- 
ten si fi car a va ci na ção e as me di das pre ven ti vas. “Agra- 
de ço a par ce ria e o em pe nho de to dos na lu ta con tra a
pan de mia”, dis se o pre si den te da Fa mem, Er la nio Xa vi- 
er.

Es ti ve ram pre sen tes o pre si den te da As sem bleia Le- 
gis la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li no Ne to (PC- 
doB), de pu ta do es ta du al Glal bert Cu trim (PDT), o se- 
cre tá rio de De sen vol vi men to So ci al, Már cio Ho nai ser
(PDT), além do pre fei to do mu ni cí pio, Dr. Erik, a pre fei- 
ta de Fei ra No va, Lui za Cou ti nho, a pre fei ta de No va Co- 
li nas, Jo sa, o pre fei to de Ri a chão, Rug ge ro, o pre fei to de
São Rai mun do das Man ga bei ras, Accioly Car do so, e ve- 
re a do res do mu ni cí pio de Bal sas.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador do Maranhão, em entrevista coletiva, anunciou novas medidas para a
próxima semana como auxílios e reabertura de bares e restaurantes com restrições

Mais me di das

Ce ná rio

Es pe ci a lis tas

NOVAS MEDIDAS

Dino cria auxílios
para trabalhadores

E
m co le ti va, on tem no Pa lá cio
dos Leões, o go ver na dor Flá- 
vio Di no co mu ni cou a cri a ção
de au xí lio emer gen ci al pa ra

mais se to res da po pu la ção. O Go ver- 
no do Es ta do já ha via im plan ta do au- 
xí li os pa ra ar tis tas e do nos de ba res e
res tau ran tes. Na oca sião, Di no re to- 
mou so bre o ce ná rio de pan de mia da
Co vid-19 no Es ta do e me di das que
vêm sen do exe cu ta das pa ra com ba ter
a do en ça. Di no anun ci ou cri a ção de
au xí li os emer gen ci ais pa ra pes so as de
bai xa ren da com o pro gra ma so ci al
Va le Gás, que vai al can çar 115 mil fa- 
mí li as do Ca dÚ ni co, com a dis tri bui- 
ção de gás de co zi nha. Pro fis si o nais
de even tos – ce ri mo ni a lis tas, pro du- 
to res, pro mo to res, gar çons, bar ten- 
ders, de co ra do res, flo ris tas, do cei ros,
co zi nhei ros e DJs – que te nham tra ba- 
lha do en tre 11 de mar ço de 2019 a 11
de mar ço de 2021, re ce be rão apoio no
va lor de R$ 600.Ta xis tas, mo to ta xis tas
e mo to ris tas de apli ca ti vos te rão o Au- 
xí lio Com bus tí vel, pe lo pe río do de
dois me ses. O va lor se rá de acor do
com a po pu la ção da ci da de. O se tor
do tu ris mo tam bém se rá con tem pla- 
do com au xí lio de R$ 600 pa ra gui as de
tu ris mo; e de R$ 1 mil pa ra em pre sas
de trans por tes de tu ris tas. Pa ra ser be- 
ne fi ci a do, o pro fis si o nal de ve es tar
ins cri to no Ca das tur, sis te ma do Mi- 
nis té rio do Tu ris mo. Pa ra apoi ar o se- 
tor em pre sa ri al, o Go ver no do Es ta do
adi ou o pa ga men to do ICMS, be ne fi- 
ci an do 130 mil mi cros e pe que nas
em pre sas. Com a me di da, o cro no gra- 
ma fi cou da se guin te for ma: quem pa- 
ga ria em mar ço pas sa a ter o pra zo de
ju lho a agos to; abril, fi ca pa ra se tem- 

bro e ou tu bro; e as qui ta ções de no- 
vem bro e de zem bro. O go ver na dor
anun ci ou ain da a an te ci pa ção do pa- 
ga men to do dé ci mo ter cei ro dos ser- 
vi do res es ta du ais, pa ra dia 15 de abril.
A me di da é pa ra ame ni zar os efei tos
da cri se econô mi ca na ci o nal. “Es sa
me di da be ne fi cia os ser vi do res pú bli- 
cos, pois, mui tas fa mí li as es tão em di- 
fi cul da des, e tam bém be ne fi cia o se- 
tor pri va do, pois es ses va lo res se rão
in je ta dos na eco no mia”, diz Flá vio Di- 
no.

Co mo no vas me di das, Di no anun- 
ci ou que as au las con ti nu am sus pen- 
sas na re de pú bli ca es ta du al e mu ni ci- 
pal, sen do que as es co las par ti cu la res
po dem op tar pe lo mo de lo hí bri do –
par te pre sen ci al e par te on li ne; os ser- 
vi ços con si de ra dos não-es sen ci ais
sus pen sos, as sim co mo shows, fes tas
e even tos; mer ca dos, su per mer ca dos
e co mér cio ge ral, man ti do fun ci o na- 
men to das 9h às 21h; ba res e res tau- 
ran tes vol tam a fun ci o nar a par tir da
se gun da-fei ra, com 50% da ca pa ci da- 
de e ob ser van do os pro to co los sa ni tá- 
ri os. O Ma ra nhão te rá três di as de sus- 
pen são dos ser vi ços não-es sen ci ais –
des ta sex ta (26) até do min go (28). “An- 
te ci pa mos um fe ri a do, e foi pre ci so ir- 
mos à jus ti ça pa ra con se guir es sa me- 
di da. Pe ço es tes três di as e que a gen te
cum pra as me di das”, en fa ti zou Di no.
Po de rão fun ci o nar ape nas ser vi ços
con si de ra dos es sen ci ais, en tre es tes,
hos pi tais, far má ci as, su per mer ca dos
e pos tos de ga so li na. A me di da tem
ob je ti vo de re du zir a cir cu la ção e con- 
tá gio do ví rus. Es te ano, o Go ver no do

Es ta do já abriu 850 no vos lei tos – clí- 
ni cos e de UTI. No vos se rão aber tos
em Pe drei ras (77), Hos pi tal de Cam- 
pa nha de São Luís, fun ci o nan do na
pró xi ma se ma na, lei tos de UTI ain da
es ta se ma na, na Ma ter ni da de de Al ta
Com ple xi da de; na UPA de Ba ca bal
(35); e no Hos pi tal Mu ni ci pal de Ca xi- 
as (26). Fo ram aber tos ain da lei tos
per ma nen tes no Car los Ma ci ei ra e
HCI. “Te mos fei to par ce ri as com as
pre fei tu ras, que ce dem os es pa ços e
im plan ta mos as uni da des. Es ta mos
re a li zan do a am pli a ção de lei tos tam-
bém nos hos pi tais re gi o nais e ma cror- 
re gi o nais”, dis se o go ver na dor. Ci tou
ain da a ade são do Es ta do à Car ta dos
Go ver na do res, que so li ci ta au xí lio
emer gen ci al no va lor de R$ 600, pa ra
re du zir os im pac tos com a pan de mia.
O do cu men to foi as si na do por 16 go-
ver na do res e en vi a do ao Con gres so.

Di no res sal tou que es tão sen do
em pre en di dos es for ços pa ra ace le rar
o re ce bi men to da va ci na Spu ti nik V,
com pra da da Rús sia. O Ma ra nhão já
re ce beu 846 mil do ses de va ci nas, dis- 
tri buin do aos 271 mu ni cí pi os, des tes,
146 ci da des já com pro va ram a apli ca- 
ção de mais de 70% das do ses. O Es ta- 
do per ma ne ce en tre os com me nor ín-
di ce de mor tes por Co vid-19. A ges tão
es ta du al es tá en vi an do pro fis si o nais
da saú de pa ra re for ço às ati vi da des;
con tra tan do téc ni cos e di gi ta do res
pa ra au xi li ar na in ser ção de da dos no
sis te ma do Mi nis té rio da Saú de; e
mais de 530 pro fis si o nais dis tri buí dos
em di ver sas ci da des, pa ra apoio às va- 
ci na ções.

REUNIÃO COM SENADO

Governador propõe comitê nacional para Senado

GOVERNADOR FLÁVIO DINO FAZ REUNIÃO VIRTUAL COM PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

Em reu nião vir tu al com o pre si den- 
te do Se na do, Ro dri go Pa che co e ou- 
tros go ver nan tes es ta du ais, o go ver- 
na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no,
propôs nes ta sex ta-fei ra (26) a cri a ção
de um co mi tê na ci o nal de en fren ta- 
men to ao co ro na ví rus.

Di no res sal tou que o de cre to pre si- 
den ci al 10.659, que for ma li za a cri a- 
ção do Co mi tê de Co or de na ção Na ci- 
o nal pa ra En fren ta men to da Pan de- 
mia da Co vid-19, con tém “no mí ni mo
uma im pro pri e da de ju rí di ca”, já que o
co mi tê, ide a li za do pa ra dis cu tir me di- 
das a se rem to ma das con tra a cri se sa- 
ni tá ria na “ar ti cu la ção in ter fe de ra ti- 
va”, não ci ta go ver na do res e pre fei tos.

“Es se de cre to con tém no mí ni mo
uma im pro pri e da de ter mi no ló gi ca,
ju rí di ca. E há uma im pro pri e da de po- 
lí ti ca abis sal, gi gan tes ca. Co mo nós
po de mos achar que há uma co or de- 
na ção na ci o nal sem es ta dos e mu ni cí- 
pi os? Co mo? Se os lei tos es tão nos es- 
ta dos e mu ni cí pi os? Es se de cre to não
é de co or de na ção na ci o nal”, afir mou
o go ver na dor.

De acor do com o de cre to, o gru po
se rá co or de na do pe lo pre si den te da
Re pú bli ca e te rá a par ti ci pa ção ape- 
nas do pre si den te do Se na do, do pre- 
si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos e
de um re pre sen tan te do Con se lho Na- 
ci o nal de Jus ti ça (CNJ). O Mi nis té rio
da Saú de par ti ci pa rá à fren te da Se- 
cre ta ria-Exe cu ti va do co mi tê. Mem- 
bros do gru po po de rão pe dir a par ti ci- 
pa ção de ou tras pes so as, mas o con vi- 
te di re to te rá sem pre que ser fei to pe lo
pre si den te.

Du ran te a reu nião com o se na dor
Ro dri go Pa che co, Flá vio Di no lem- 
brou que o co mi tê anun ci a do pe la
Go ver no Fe de ral foi cri a do após os go- 
ver na do res lan ça rem pro pos ta pa ra o
Pac to Na ci o nal pe la Vi da e pe la Saú de,
de se nha do pa ra ser di ri gi do por um
co mi tê ges tor, com a par ti ci pa ção dos
três po de res e de to dos os ní veis da fe- 
de ra ção, além da as ses so ria de uma
co mis são de es pe ci a lis tas em in fec to- 
lo gia.

Ape sar da su ges tão an te ci pa da dos
go ver na do res, o Co mi tê Na ci o nal cri- 

a do via de cre to pre si den ci al, não con- 
tem pla a par ti ci pa ção dos en tes fe de-
ra ti vos.

Flá vio Di no propôs ao pre si den te
do Se na do, Ro dri go Pa che co, um “ver-
da dei ro co mi tê na ci o nal”, com reu-
niões se ma nais que con ta ri am com
re pre sen tan tes dos go ver na do res,
pre fei tos, mem bros do Con se lho Na- 
ci o nal de Se cre tá ri os de Saú de (Co- 
nass) e do Con se lho Na ci o nal de Se- 
cre ta ri as Mu ni ci pais de Saú de (Co na- 
sems), além de es pe ci a lis tas em saú de
pú bli ca.

“Pro pus que o Se na do te nha um
ver da dei ro co mi tê na ci o nal, in clu si ve
com es pe ci a lis tas da área de saú de. A
pro pos ta que os go ver na do res for mu- 
la ram, de um Pac to Na ci o nal pe la Vi- 
da e pe la Saú de, foi in fe liz men te re jei-
ta da pe lo Go ver no Fe de ral, que as sim
mos tra mais uma vez a sua ir res pon-
sa bi li da de di an te da mai or cri se sa ni- 
tá ria da his tó ria do Bra sil”, in for mou
Flá vio Di no.
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Guer ra das va ci nas (2)

Guer ra das va ci nas (2)

Au xí lio am pli a do

“É um ges to ba ca na, mas não pe ga bem
pra mim”

Nú me ros que fa lam

A Bu tan Vac de Dó ria
 O Bra sil as sis tiu, es tar re ci do, o dis cur so do pre si den- 

te Jair Bol so na ro, em 17 de de zem bro, na Bahia, fa lan do
pa ra seus se gui do res e sen do por eles aplau di do. Ele jus- 
ti fi ca va por que não iria com prar a va ci na da Pfi zer, com
uma nar ra ti va so bre even tu ais efei tos co la te rais, que lo- 
go caiu no fol clo re bra si lei ro: “Se al guém to mar a va ci na
e vi rar ja ca ré, Su per-Ho mem, nas cer bar ba em mu lher,
ou al gum ho mem co me çar a fa lar fi no, não te nho na da
com is so”. De pois, já em 2021, em 4 de mar ço, Bol so na ro
dis se que em abril “mi lhões” de va ci nas da Pfi zer irão
che gar no Bra sil – sem re ve lar a da ta ou o nú me ro exa to.

Co mo se po de ver, as va ci nas ali men tam, des de o co- 
me ço da cri se da co vid-19, a guer ra po lí ti ca que fer men- 
ta a re la ção do Pla nal to com os go ver na do res. A ba ta lha
ru mo às elei ções de 2022 avan ça cheia de lan ces de es- 
per te za e con fron tos ide o ló gi cos a ca da agra va men to da
si tu a ção sa ni tá ria no Bra sil. Em ou tu bro de 2020, em sua
li ve de to da 5ª fei ra, Jair Bol so na ro fez um hi la ri an te de- 
bo che a João Do ria: “Que ri do go ver na dor de São Pau lo,
sa be que sou apai xo na do por vo cê. Sa be dis so, po xa…
Fi ca di fí cil, né? E ou tra coi sa, nin guém vai to mar tua va- 
ci na na mar ra não, tá ok? Pro cu ra ou tro. Eu que sou o go- 
ver no, o di nhei ro não é meu, é do po vo, não vai com prar
tua va ci na tam bém não, tá ok”?

O imu ni zan te que o pre si den te cha ma va de “Va ci na
do Do ria” era a chi ne sa Co ro na Vac, que pas sou a ser
pro du zi da em gran de es ca la pe lo Ins ti tu to Bu tan tan, do
go ver no de São Pau lo. É tam bém a mais usa da ho je na
cam pa nha do Mi nis té rio da Saú de. O mes mo ór gão do
go ver no fe de ral que on tem foi sur pre en di do com o
anún cio, pe lo João Do ria, de que es ta va en tran do na
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) com
pe di do de au to ri za ção pa ra ini ci ar os en sai os clí ni cos
em hu ma nos da va ci na Bu tan Vac, ge nui na men te bra si- 
lei ra, con tra a Co vid-19, fru to de pes qui sa do res do Bu- 
tan tan.

Do ria e o di re tor do Bu tan tan, Di mas Co vas dis se ram
que o go ver no pau lis ta pre vê 40 mi lhões de do ses da Bu- 
tan Vac, se pos sí vel, a par tir de ju lho. A pre vi são pa ra o
iní cio da pro du ção da va ci na já se rá em maio, e pre pa ra- 
da pa ra com ba ter a va ri an te do co ro na ví rus de Ma naus
(P.1), es pa lha da pe lo País. Ele acres cen tou que o in ves ti- 
men to pa ra o no vo imu ni zan te vi rá do go ver no es ta du al
e do pró prio Bu tan tan. A An vi sa pas sou a re ce ber, des de
on tem, as in for ma ções ne ces sá ri as pa ra ini ci ar as ava li- 
a ções que le vem ao iní cio dos tes tes da fa se 1 em 1.800
vo lun tá ri os. Co mo a va ci na e a po lí ti ca an dam jun tas, o
anún cio de ve ter pro vo ca do em Bol so na ro, o pe so de
um mur ro no estô ma go.

No pri mei ro mo men to da cri se, o Ins ti tu to Bu tan tan,
com a tei mo sia de João Do ria em in sis tir em pro du zir a
Co ro na Vac, até sal vou Jair Bol so na ro de uma tra gé dia
mai or, des de quan do ele re cu sa va a “va ci na chi ne sa”, te- 
men do vi rar ja ca ré.

Jair aca bou cain do na re al e acei tan do a Co ro na Vac.
Ago ra, Do ria apa re ce com a Bu tan Vac pron to pa ra ser
en sai a da no Bra sil, Bol so na ro vai fi car apa vo ra do por- 
que a Fi o cruz, do go ver no fe de ral, não pro du ziu a sua
va ci na an tes do Bu tan tan.

Em co le ti va à im pren sa, on tem, o go ver na dor Flá vio
Di no co mu ni cou a am pli a ção de au xí lio emer gen ci al, já
exis ten te pa ra ar tis tas e do nos de ba res e res tau ran tes.
Ago ra vai che gar às pes so as de bai xa ren da com o Va le
Gás, que al can ça rá 115 mil fa mí li as e o emer gen ci al a
mais 10 ca te go ri as pro fis si o nais.

 

De Jair Bol so na ro ao ver um apoi a dor em fo to com ele,
re pe tir o ges to sím bo lo de su pre ma cia ra ci o nal, dos ne o- 
na zis tas, com o qual o as ses sor in ter na ci o nal do Se na do,
Fe li pe Mar tins cho cou o país, na quar ta-fei ra pas sa da.

Com a saí da do vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão do par ti do Re pu bli ca nos pa ra o co man do
do PSDB ma ra nhen se, o se na dor We ver ton Ro- 
cha, lí der do PDT, já cui dou de en trar mais uma

vez no jo go, ali nha van do o ce ná rio elei to ral de 2022.
We ver ton jun tou-se ao pre fei to de Ca xi as, Fá- 

bio Gen til e ten ta fis gá-lo do Re pu bli ca nos pa- 
ra o seu PDT. É uma ope ra ção de li ca da, mas
pa ra o pe de tis ta o jo go tem que ser jo ga do. Afi- 

nal Gen til é uma li de ran ça que se im põe em to da
re gião dos co cais.

Na quin ta-fei ra, quan do o Bra sil so mou 301.087
mor tes de co vid, o pre fei to Edu ar do Brai de, de
São Luís, pos tou no Twit ter: “Mais que nú me- 
ros, mi lha res de his tó ri as in ter rom pi das. A mi- 

nha so li da ri e da de às fa mí li as, em es pe ci al as fa- 
mí li as lu do vi cen ses”.

Da dos do TSE de 2018 e o SUS em 2020 mos tram uma
cu ri o si da de so bre a in fec ção da co vid. O si te DCM com- 
pa rou o pa drão de vo to e a mor ta li da de e achou uma
cor re la ção po si ti va en tre o vo to em Jair Bol so na ro e a
quan ti da de de óbi tos pe lo co ro na ví rus.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

DE PU TA DO GAS TÃO VI EI RA (PROS-
MA)  E MAIS 15 PAR LA MEN TA RES,
COM PU BLI CA ÇÃO NO JOR NAL O GLO -
BO.

RU BEM BRI TO
Mes tre Prof. em Ener gia e Am bi en te Ex
Dep. Es ta du al.

“Atitudes inconsequentes” de Bolsonaro

Di zem que o mé to do de ges tão do
atu al pre si den te é o do “quan to pi or,
me lhor”.

O bol so na ris mo as fi xia o Bra sil.
Ten ta nos su fo car com sua agen da ne- 
ga ci o nis ta e ati tu des in con se quen tes.
Tu do o que es ta mos vi ven do ho je já
era uma crô ni ca de mui tas mor tes
anun ci a das. Se vo cê ain da tem al gu- 
ma dú vi da, re co men do o do cu men tá- 
rio Ti me li ne Co vid-19 Bra sil, dis po ní- 
vel no YouTube, pa ra lem brar o que vi- 
ve mos no ano pas sa do. Es tá lá, pa ra
to dos ve rem.

Nós, au to res des te ar ti go, fo mos
tes te mu nhas do mé to do bol so na ris ta
de “ges tão”, um “mé to do” ba se a do no
quan to pi or, me lhor. O re sul ta do es tá
es tam pa do nos nú me ros da pan de- 
mia. Se al guém ain da quer ban car a
Po li a na e acre di tar que o bol so na ris- 
mo vai se en qua drar na ra ci o na li da de,
vai cair do ca va lo de no vo. A con ver sa
não é mais so bre o fu tu ro, é so bre a
dor de ago ra. Aque les que ta pam o sol
com a pe nei ra e fin gem não en ten der
o que acon te ce ao nos so re dor car re- 
ga rão a cul pa da tra gé dia que se ins ta- 
lou no país.

Se, por um la do, o bol so na ris mo
nos trou xe até aqui, ele tam bém pro- 
vo cou a me xi da de pla cas tectô ni cas
da po lí ti ca que es ta vam ador me ci das.
Cen tro, di rei ta ou es quer da já não fa- 
zem mais ne nhum sen ti do quan do te- 
mos 300 mil mor tos, cri se de de sa bas- 
te ci men to, in fla ção, 14% de de sem- 
pre ga dos, mi lhões de alu nos fo ra da
es co la, um pla no de imu ni za ção fan- 
tas ma, in ter fe rên ci as nas es ta tais,
ata ques cons tan tes à ci ên cia, às ins ti- 
tui ções, aos di rei tos hu ma nos, uma
po lí cia po lí ti ca den tro do go ver no

per se guin do ad ver sá ri os e tan tas ou- 
tras aber ra ções.

O bol so na ris mo não en ten de a po- 
lí ti ca co mo meio de re so lu ção de con- 
fli tos. As pa la vras con sen so e ad ver sá- 
rio não exis tem no di ci o ná rio da sei ta.
A po lí ti ca é só um meio de ani qui lar
seus ini mi gos. Eles inau gu ra ram uma
ou tra cor ren te de “pen sa men to” que
es tá fo ra de qual quer ei xo ide o ló gi co e
que não ca be den tro de um es ta do de- 
mo crá ti co. E é por es sa ra zão que es- 
quer da, cen tro e a di rei ta têm ago ra
uma opor tu ni da de úni ca de se sen tar
à me sa e

pen sar o país, cons truir um pro je to
de Bra sil e uma opo si ção uni da con tra
es te mé to do per ver so de se fa zer po lí- 
ti ca.

Den tro des te con tex to de de si lu são
e fal ta de pers pec ti va nas ce um gru po
de par la men ta res in de pen den tes, de
di fe ren tes par ti dos, ide o lo gi as e pen- 
sa men tos pa ra so mar for ças con tra a
tra gé dia que es ta mos vi ven do. Não é
so bre o que vi rá, é so bre o que es tá
ocor ren do ago ra. Nós, que as si na mos
es ta car ta, e vá ri os de pu ta dos e de pu- 
ta das que re pre sen ta mos, te mos
enor mes di fe ren ças so bre ges tão pú- 
bli ca, mas pa ra se fa lar de ges tão pú- 
bli ca é pre ci so ga ran tir que a de mo- 
cra cia es te ja vi va e que as ins ti tui ções
fun ci o nem li vre men te.

Nos so ob je ti vo é for ta le cer es sa
cor ren te on de to dos os par la men ta res
que de se jam dis cu tir o Bra sil a fun do,
sem dis tin ção de cre do, re li gião ou
ide o lo gia, pos sam se sen tar à mes ma
me sa. O bra si lei ro que de pen de do
au xí lio emer gen ci al, e que es tá sem
ca pa ci da de de pla ne jar seu fu tu ro,
não es tá nem aí se o au xí lio é de di rei- 
ta ou de es quer da. O bra si lei ro que
per deu um fa mi li ar pa ra a Co vid não
tem tem po pra te o ri as da cons pi ra- 
ção. Quan do a mi sé ria e a fal ta de
pers pec ti va do mi nam, es que çam o

de ba te ide o ló gi co do Twit ter.
A sei ta que nos go ver na ado tou a

ló gi ca de cas ta pa ra exer cer o po der.
Só se rão ser vi dos aque les que com- 
par ti lha rem da sua vi são de mun do. O
res tan te, ou se con ver te ou ‘que se da-
ne’, co mo di ria o pre si den te. Por mais
que mui tos achem que Bol so na ro é
um bu fão e que su as ame a ças são
ape nas pa la vras ao ven to, seu pés si- 
mo exem plo in flu en cia mui ta gen te.
Con ter es se de sas tre é nos sa mis são
den tro do Par la men to.

Es te gru po nas ce pa ra com ba ter a
po lí ti ca de cas tas e res ta be le cer a or- 
dem le gal e de mo crá ti ca no país, co-
me çan do por: 1) exi gir que o go ver no
ga ran ta os in su mos bá si cos pa ra o
fun ci o na men to dos hos pi tais, co mo
res pi ra do res e anes té si cos e 2) e apre- 
sen te um cro no gra ma re al de va ci na- 
ção do país.

Ho je, quan do pu bli ca mos es ta car-
ta, mais de 300 mil bra si lei ros per de- 
ram a vi da e mi lha res es tão in tu ba dos
ten tan do res pi rar. Bol so na ro e seu sé- 
qui to vão se guir as fi xi an do o país com
o mé to do que lhes é pe cu li ar. Ca be a
nós, do cen tro, da es quer da e da di rei- 
ta ci vi li za da, agir pa ra evi tar que o
país per ca o ar por com ple to.
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A água é a seiva de nosso planeta

Na SE MA NA ES TA DU AL DE PRO- 
TE CÃO E PRE SER VA ÇÃO DAS ÁGUAS
DO CES, ins ti tuí da pe la Lei Es ta du al
n⁰ 7.869, de 02/05/2003, oriun da de
Pro je to de Lei de mi nha au to ria,
quan do fui de pu ta do es ta du al. Pro je- 
to de lei es te, que obri ga va o go ver no
do es ta do a en ce tar um con jun to de
ações que co ro a vam, ao fi nal de ca da
ano, ini ci a ti vas con cre tas e con ti nu a- 
das de pro te ção e pre ser va ção dos
nos sos ma nan ci ais de água do ce, su- 
per fi ci ais e sub ter râ ne os.

In fe liz men te es tes ar ti gos do meu
PL fo ram ve ta dos pe lo che fe do exe- 
cu ti vo. Pas sa dos 18 anos da ins ti tui- 
ção des ta SE MA NA, ela aca bou se
trans for man do nu ma efe mé ri de
qual quer.

En quan to is to a qua li da de am bi en- 
tal dos nos sos ma nan ci ais de água do- 
ce só tem se de gra da do ca da vez mais
rá pi da men te. O Rio Ita pe cu ru, nos so
prin ci pal ma nan ci al, cu jas águas
abas te cem cer ca de 2 mi lhões de ma- 
ra nhen ses – in clu si ve os que ha bi tam

a Ilha de São Luís – já es tá as so re a do
em boa par te do seu cur so e tam bém
so fre o im pac to do lan ça men to dos
es go tos não tra ta dos de qua se 40 ci- 
da des ba nha das por ele, im pli can do
não só em re du ção do seu de flú vio,
mas tam bém em ris co a saú de des ta
po pu la ção e na ele va ção dos cus tos
com tra ta men to de água po tá vel pa ra
abas te cer es te con tin gen te po lu ci o- 
nal, que be be das du as águas.

Na ilha de São Luís, re cen te es tu do
da ANA com a CPRM, am bas do Go- 
ver no Fe de ral, apon tam pa ra um dé fi- 
cit de re car ga sig ni fi ca ti vo, no prin ci- 
pal ma nan ci al de águas do ces sub ter- 
râ ne os da nos sa Ilha, o do rio Pa ci ên- 
cia, que tam bém já é im pac ta do com
o lan ça men to de es go tos nas nas cen- 
tes e nos di ver sos ri a chos que con tri- 
bu em pa ra a sua re car ga, além do que
o des ma ta men to de gran des áre as de
sua ba cia pa ra a cons tru ção de lo te a- 
men to e con jun tos re si den ci ais sem
ne nhum pla ne ja men to, agra vam
mais ain da o pro ble ma – va le lem brar
que o Sis te ma Ita luís só abas te ce cer- 
ca de 60% da po pu la ção da Ilha de São
Luís, o res tan te é abas te ci do por cer ca
de qua se 3 mil po ços – a mai o ria sem

ou tor gas e sem ne nhu ma ges tão hí- 
dri ca ou de qua li da de de po ta bi li da- 
de, pe las au to ri da des de GRH e da Vi-
gi lân cia Sa ni tá ria.

Pa ra além das ques tões ins ti tu ci o-
nais – que tam bém são im por tan tes –
es tes pro ble mas es tão exi gin do da
par te do Go ver no do Es ta do, in ves ti- 
men tos em pro gra mas de ações e
obras pa ra ti rar mos do pa pel pro je tos
pri o ri tá ri os – a exem plo o de RE VI TA- 
LI ZA ÇÃO DA BA CIA DO RIO ITA PE- 
CU RU, o da PRO TE ÇÃO DA BAR RA- 
GEM DO BA TA TÃ E DE PRE SER VA-
ÇÃO DA SUA BA CIA e o o pro je to das
ÁGUAS FU JO NAS DA BAI XA DA OCI-
DEN TAL MA RA RA NHEN SE – to dos
eles dor mi tan do na car tei ra dos ór-
gãos téc ni cos do Go ver no do Es ta do,
aguar dan do von ta de po lí ti ca e com- 
pro me ti men to efe ti vo com o prin cí- 
pio “A água é a sei va de nos so pla ne ta”
e com os de mais, da De cla ra ção Uni-
ver sal dos Di rei to da Água” pro cla ma- 
dos pe la ONU, pa ra que pos sam co- 
me çar a ser exe cu ta dos afim de que
pos sa mos ga ran tir o uso ra ci o nal e
econô mi co des te bem es sen ci al pa ra
a vi da da atu al e fu tu ras ge ra ções, pro-
mo ven do o de sen vol vi men to econô- 
mi co sus ten tá vel do nos so es ta do.

MAR CEL LO A. DU AI LI BE BAR ROS
Eco no mis ta (UF MA), Mes tre em Ad mi nis tra ção Pú bli ca
(FGV) e Vi ce-Pre si den te do Con se lho Re gi o nal de Eco no mia
do Ma ra nhão.

Pan de mia,
Eco no mia e
Fi nan ças Pú bli cas

A pan de mia do no vo co ro na ví rus tem rou ba do a ce na nos no ti- 
ciá ri os di a ri a men te. A to do mo men to so mos sur pre en di dos com
fa tos que cor ro bo ram o agra va men to des te ce ná rio caó ti co, a
exem plo – in fe liz men te – da mar ca his tó ri ca de mais de 300.000
bra si lei ros que per de ram su as vi das. Pa ra pi o rar, o des con tro le na
ges tão, so bre tu do em pla no na ci o nal, pos ter ga uma re to ma da das
ex pec ta ti vas po si ti vas e da cri a ção de um ce ná rio fa vo rá vel à re cu- 
pe ra ção das ati vi da des econô mi cas. Em me nos de 1 ano ti ve mos
três mi nis tros da saú de. Não há pla no, não há di re triz, não há me- 
ta.

Por fa lar em eco no mia, va le lem brar que, mes mo an tes da pi o- 
ra do ce ná rio oca si o na da pe la che ga da do ví rus, o país con vi via,
des de 2015, com re tra ção e/ou es tag na ção econô mi ca. Em 2015 e
2016, o Pro du to In ter no Bru to – PIB re cu ou 3,5% e 3,3%, res pec ti- 
va men te. Em 2017 e 2018, o cres ci men to foi o mes mo, 1,3%. Em
2019, o PIB do Bra sil “an dou de la do” mais uma vez, cres cen do
ape nas 1,1%. O que já era ruim fi cou pi or com a pan de mia. Em
2020, o PIB do Bra sil re du ziu 4,1%. Com pa ra ti va men te, não foi
um dos pi o res re sul ta dos em es ca la glo bal. A Ar gen ti na, por
exem plo, viu sua eco no mia des pen car 12,3%. Na Es pa nha, a re- 
tra ção foi de 11%. O PIB do Bra sil caiu me nos que o do Ja pão
(-4,8%). So men te a Chi na cres ceu na que le ano, 1,97%.

A que da do PIB do Bra sil, em 2020, po de ria ser pi or, o que não
ocor reu por al gu mas ra zões. A prin ci pal de las foi a apro va ção,
com mui to es for ço e ar ti cu la ção do Con gres so Na ci o nal e dos Go- 
ver na do res, do au xí lio emer gen ci al, ini ci al men te com re pas ses de
R$ 600,00 re ais e, pos te ri or men te, re du zi do pa ra R$ 300,00. No
ano pas sa do, o au xí lio emer gen ci al be ne fi ci ou cer ca de 70 mi- 
lhões de tra ba lha do res in for mais e autô no mos, de sem pre ga dos e
pes so as de bai xa ren da. O cus to do be ne fí cio, se gun do o Mi nis té- 
rio da Ci da da nia, foi de apro xi ma da men te R$ 300 bi lhões.

No se gun do tri mes tre de 2020, au ge da pan de mia, o PIB do
Bra sil caiu 9,2%. Lo go de pois, hou ve um in cre men to sig ni fi ca ti vo
no ter cei ro tri mes tre, 7,7%, ce ná rio em que se ima gi na va uma re- 
to ma da da eco no mia, vis to que as me di das res tri ti vas (iso la men- 
to so ci al e lock down) fo ram par ci al men te sus pen sas. En tre tan to,
com o afrou xa men to de tais me di das atre la do ao bai xo ní vel de
ade são da po pu la ção que, em sua gran de mai o ria des cui dou do
uso de más ca ras e se aglo me rou du ran te a cam pa nha elei to ral e as
fes tas de fi nal de ano, a pan de mia se alas trou de vez, com re fle xos,
por exem plo, no sur gi men to de no vas va ri an tes do ví rus que pas- 
sa ram a cir cu lar den tro do país.

Co mo re sul ta do, no úl ti mo tri mes tre de 2020 re gis trou-se no va
re tra ção econô mi ca (3,2%). Além do avan ço da pan de mia, es sa
que da é tam bém re fle xo da per da de po der de com pra dos bra si- 
lei ros em vir tu de do avan ço da in fla ção, da des va lo ri za ção do re al
fren te ao dó lar e da re du ção do va lor do au xí lio emer gen ci al nos
úl ti mos três me ses da que le ano que, con jun ta men te, con tri buí- 
ram pa ra de ses ti mu lar o con su mo. Ain da, co mo con sequên cia do
bai xo ní vel de ati vi da de econô mi ca, o de sem pre go dis pa rou, atin- 
gin do 13,9% ao fi nal de de zem bro de 2020.

A má ges tão na saú de e na eco no mia tem re fle xos ime di a tos
nas fi nan ças pú bli cas. O re sul ta do pri má rio do Go ver no cen tral,
nos úl ti mos 12 me ses, é de sas tro so. Se gun do da dos da Ins ti tui ção
Fis cal In de pen den te – IFI, o dé fi cit é de R$ 744,1 bi lhões. Ou se ja,
fi ca ca da vez mais di fí cil pa ra a União ele var su as re cei tas vi san do
o equi lí brio fis cal em um ce ná rio em que não há pers pec ti vas de
me lho ra da eco no mia. De igual mo do, os en tes fe de ra dos (es ta- 
dos e mu ni cí pi os), após as me di das im ple men ta das em 2020 ao
am pa ro da Lei Com ple men tar nº 173, que dispôs so bre os au xí li os
e sus pen são de pa ga men to de dí vi das, pas sa rão a con vi ver, de um
la do, com me no res re pas ses da União e com a es tag na ção das su- 
as re cei tas pró pri as e, de ou tro, com as pres sões do sis te ma de
saú de, so bre tu do pa ra aque les que ex pan di ram for te men te a re de
hos pi ta lar.

Nes se con tex to de agra va men to da cri se sa ni tá ria e da de te ri o- 
ra ção das con di ções ma cro e conô mi cas e fis cais do país, a per- 
gun ta que fa ze mos é: qual a agen da? Qual o pla no pa ra mi ti gar os
efei tos da pan de mia? In fe liz men te pa re ce não exis tir. Até a agen- 
da de re for mas (tri bu tá ria, ad mi nis tra ti va e po lí ti ca) que se co lo- 
ca va co mo a gran de sal va ção no sen ti do de es ti mu lar no vos in ves- 
ti men tos foi pa ra li sa da.

Ho je não há cla re za de co mo ire mos en fren tar a pan de mia, a
des tra var a eco no mia e mui to me nos equi li brar as con tas pú bli- 
cas.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março
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RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

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

Compaixão em época de pandemia II

Com pai xão, é um sen ti men to no- 
bre, em bo ra ra ro, nos tem pos mo der- 
nos. Se ca rac te ri za co mo uma dis po- 
si ção in te ri or de al guém pa ra aju dar à
ou tras pa ra su pe ra rem su as di fi cul da- 
des, seus pro ble mas, su as do res ou
seus so fri men tos. É a ca pa ci da de de
com pre en der o es ta do emo ci o nal de
ou tra pes soa ou de si mes mo. 

A com pai xão, po de ser con fun di da
com a em pa tia, mas o ele men to fun- 
da men tal no com pa de ci men to é o de- 
se jo de ali vi ar ou re du zir o so fri men to
do ou tro. A com pai xão es tá sem pre
atre la da às ne ces si da des pois os que
se com pa de cem se dis põem em aju- 
dar, por tan to ou tro pon to al to do
com pa de ci men to é a so li da ri e da de
atra vés da qual se re ve la o des pren di- 
men to, o des po ja men to, be ne vo lên- 
cia e o amor de um pe lo ou tro.

Com pai xão, é com pre en são, é ir
além de si, é aju dar, ar den te men te, al- 
guém a su pe rar per das, fra cas sos e
an gús ti as da vi da. É aju dar al guém a
su pe rar seus pro ble mas é se dis por a
fa zer al go por al guém. Com pa de cer-
se é so li da ri zar-se com o so fri men to
do ou tro, é an te ci par-se, é che gar an- 
tes que a dor e o so fri men to au men- 
tem ou o des trua. Em es sên cia, a com- 
pai xão se ma ni fes ta em um am bi en te
sem vi sar re tor nos ou dí vi das. Quem
se com pa de ce o faz por si mes mo, não
vi sa lu cros, re tor nos ou ga nhos, a ação
é da na tu re za de quem se com pa de ce
es ses não es pe ram que ve nha ga nhar
al go com seus ges tos ou ati tu des.

O amor, a com pre en são e a pi e da de
são tam bém ele men tos cha ves, qui çá
as ba ses das ati tu des de com pa de ci- 
men to. Uma e ou tra se di ri gem pe lo
al truís mo, pe la von ta de de co la bo rar,
pe la ca ri da de. O mai or exem plo que
se têm de com pai xão na his tó ria da
hu ma ni da de foi o de Cris to que se sa- 
cri fi cou e mor reu por nós. Evi den te- 
men te, que exis tem mui tas de mons- 
tra ções de com pai xões e de amor de
al guém por al guém ou mes mo pe los
ani mais pe la vi da a fo ra, po rém, la- 
men ta vel men te, co mo dis se ra an tes,
é ra ro en con trar mos cri a tu ras no pre- 
sen te mo men to de nos sa his tó ria que
se com pa de çam uns pe lo ou tro.

A so ci e da de da mo der ni da de, an tes
da pan de mia, vi nha ado tan do, for te- 
men te, ati tu des con trá ri as à com pai- 
xão e a so li da ri e da de. Pre do mi na va
ati tu des de in di fe ren ça afe ti va, de
egoís mo des vai ra do, de in te res ses
pes so ais pre do mi nan tes, in te res ses

pe cu niá ri os, cor ri da pe la pos se das
coi sas, ego cen tris mo, vai da des, dis- 
tan ci a men to so ci al, fri e za emo ci o nal
e in sen si bi li da de à dor e ao so fri men- 
to dos ou tros, des com pro mis so so ci- 
ais, ano mia éti ca, is to é, vi vía mos em
uma so ci e da de, ver da dei ra men te,
sem com pai xão.

As ba ses re fe ren ci ais so ci ais se ba- 
se a vam, pre do mi nan te men te, no ma- 
te ri a lis mo, no mer can ti lis ta e no uti li- 
ta ris mo. Co la bo ran do des sas for mas
pa ra o im pé rio do egoís mo, do ego- 
cen tris mo, fa tos que por si sós, nos
afas tá va mos uns dos ou tros ma cu lan- 
do, des tar te, as re la ções hu ma nas.

Na re a li da de, a vi da mo der na, vem
trans for man do o ho mem em um ser
mais frio, des con fi a do, in di fe ren te e
com o co ra ção du ro. Por se con vi ver
em um mun do cru el e ba nal, o ho- 
mem tem se tor na do in sen sí vel aos
so fri men tos alhei os, in di fe ren tes à so- 
li da ri e da de, à bon da de à in dul gên cia
e ao al truís mo, por tan to, sem com pai- 
xão. As re la ções hu ma nas de mons tra- 
vam que o ou tro é, po ten ci al men te,
seu ini mi go, ou al guém que não se po- 
de con fi ar e des me re ce dor de nos sos
encô mi os, ca ri nho e aten ção.

 
Es sas par ti cu la ri da des so ci o cul tu- 

rais, psi cos so ci ais e an tro po ló gi cas
pas sa ram a ser mar cas in de lé veis dos
tem pos mo der nos as quais se dis tan- 
ci a vam, enor me men te, dos pre cei tos
éti cos e de com pai xão, do amor e da
so li da ri e da de um pe lo ou tro.

Do pon to de vis ta bi o ló gi co, a prá ti- 
ca da bon da de, do amor e da com pai- 
xão, re fle ti po si ti va men te em nos sa
saú de fí si ca, men tal e em nos sa vi da
so ci al. Es sas afir ma ções, atu al men te,
são in con tes tá veis, atri buin do-a aos
avan ços do co nhe ci men to neu ro ci en- 
tí fi cos so bre a re per cus são des ses sen- 
ti men tos de amor e de bon da de, em
nos sa bi o lo gia e em nos so com por ta- 
men to. Tal vez es te ja aí o pa ra do xo da
vi da mo der na, on de as pes so as atu ais
vi vem sob des con fi an ça, de ódio e sob
a égi de da vi o lên cia, ao mes mo tem po
re co nhe ce-se a nos sa in ca pa ci da de
de vi ver mos em os ou tros, es pe ci al- 
men te, do pon to de vis ta da nos sa
saú de afe ti va, emo ci o nal e com por ta- 
men tal.

Ou tra par ti cu la ri da de, do pon to de
vis ta com por ta men tal é que ati tu des
de bon da de, ca ri da de, de ama bi li da- 
de, de des pren di men to e de com pai- 
xão, nas cem pre do mi nan te men te, de
pes so as sen sí veis, ca pa zes de amar,
pes so as que es tão em con for mi da de
con si go mes mo que des fru tam ple na- 

men te de sua saú de men tal e so ci al e
que tem a gran de za de fa zer o bem.
São pes so as que tem a pre ser va da a
ca pa ci da de de se sen si bi li zar pe lo que
se pas sa com ou tras pes so as ou ani- 
mais em con di ções de dor e de so fri- 
men to. Po rém, con di ções psi co pa to- 
ló gi cas com di fe ren tes ní veis de gra vi- 
da des, po dem in ter fe rir no de sem pe- 
nho des sa ca pa ci da de.

Do en ças ce re brais gra ves, por ta do- 
res de mal for ma ções con gê ni tas, AVC,
es qui zo frê ni cos em di fe ren tes con di- 
ções clí ni cas, au tis mo, al guns ti pos de
trans tor nos de per so na li da des, dis-
túr bi os afe ti vos, per so na li da des an-
tis so ci ais (psi co pá ti cas), po dem ter
pre ju di ca dos, em dis tin tos ní veis, a
ca pa ci da de de sen si bi li za rem com a
dor e o so fri men to dos ou tros. To da- 
via, não es tão ab so lu ta men te, im pe- 
di das de fa zê-lo.

Ob ser va-se, que di an te da pan de- 
mia, on de a vi da hu ma na es tá ame a- 
ça da, con si de ran do que a mor ta li da-
de é gi gan tes ca e o so fri men to de to- 
dos é enor me, tem ha vi do iso la da-
men te, mai o res de mons tra ções de so- 
li da ri e da de por par te de al guns, mui- 
to em bo ra, pa ra do xal men te, ha ja
mui tas de mons tra ções, em blo co, do
con trá rio, quan do mui tos não se- 
guem as nor mais sa ni tá ri as pa ra im- 
pe dir o agra va men to des sa pan de mia
re ve lan do, en tre ou tras coi sas, in di fe- 
ren ça à dor e ao so fri men to dos ou- 
tros.

Evi den te men te, que es se in di fe ren- 
tis mo, po de ser ex pli ca do por vá ri os
mo ti vos, mas pas sa, obri ga to ri a men- 
te, pe la fal ta de so li da ri e da de e de
com pai xão de uns pe los ou tros. Evi-
den te men te, que pri va ções so ci ais
pro lon ga das, ges to res pú bli cos in-
com pe ten tes, fri os e in sen sí veis,
stress si tu a ci o nal, so fri men to, tris te za
e per das de to dos os ti pos que vem
ocor ren do, sis te ma ti ca men te, no
mun do atu al, po de con tri buir pa ra
es se des com pro mis so so ci al an te a
pan de mia, pro vo can do es sa in sen si-
bi li da de so ci al em mas sa.

Es pe ra-se, por tan to, que ha ja mais
com pro mis so so ci al, mais so li da ri e- 
da de, mais ze lo pe la vi da, es pe ci al- 
men te pe los ges to res pú bli cos, pa ra
que mu de mos os ru mos des sa pan de- 
mia. Nós so mos os res pon sá veis por
ela, so mos nós que trans mi ti mos es se
co ro na ví rus e ele não foi tra zi da de
ne nhum ou tro pla ne ta. Sen do as sim,
se re mos nós que te re mos que en fren-
tar tu do is so e de vol ver à to dos nós
um mun do me lhor.

Vacina para todos

Vi ve mos um mo men to ím par, to- 
tal men te atí pi co, cu jas ações não po- 
dem ser aque las que es ta mos acos tu- 
ma dos. Um pe río do de emer gên cia
hu ma ni tá ria em que é pre ci so va lo ri- 
zar a vi da, an tes de tu do, ra zão pe la
qual é pre ci so que se de fen da a va ci na
sim, ago ra, e pa ra to dos!

Em bo ra exis ta a di fe ren ci a ção de
ida des pa ra es ta be le cer as pri o ri da- 
des pa ra re ce ber a va ci na con tra o no- 
vo Co ro na ví rus, en ten do que as or ga- 
ni za ções po de ri am ado tar me di das
pa ra ga ran tir aces so à va ci na pa ra
seus co la bo ra do res/ser vi do res, sem,
con tu do in ter fe rir na po lí ti ca go ver- 
na men tal de le var a va ci na aos mais
ne ces si ta dos.

É me di da emer gen ci al, pa ra le la a
de go ver no, de for ma a con tri buir na
co ber tu ra va ci nal. Na tu ral men te que,
ain da, não há va ci nas pa ra to dos, im- 
pe ran do a es cas sez. Mas es sa fal ta,
po de jus ta men te re fle tir a de sor ga ni- 
za ção por par te do ór gão cen tral em
bem con du zir as ações ini ci ais de en- 
fren ta men to da pan de mia.

Pen so que se ti vés se mos agi do de
for ma or ques tra da, com en vol vi men- 
tos das ins ti tui ções pú bli cas, as or ga- 
ni za ções pri va das, es tan do em pé de

igual da de nas dis cus sões e de ci sões,
po de ría mos es tar em si tu a ção mais
con for tá vel. Es sa não é da que las cam- 
pa nhas anu ais, que o Mi nis té rio da
Saú de ad qui re do ses e pla ne ja com
me ses ou até ano de an te ce dên cia. Es- 
ta mos fa lan do de si tu a ção ex cep ci o- 
nal.

Ca sos ex cep ci o nais exi gem ati tu- 
des ex cep ci o nais, da que las que fo gem
por com ple to às re gas, mas ca pa zes
de al can çar re sul ta dos sur pre en den- 
te men te po si ti vos. Es sa se ria uma me- 
di da a mais, pa ra le la às ações de go- 
ver no, pa ra que se pu des se le var a va- 
ci na a um pú bli co mai or, as se gu ran do
o con tro le de to das as eta pas de cam- 
pa nha.

As sim, de fen do a pos si bi li da de de
ór gãos pú bli cos, a exem plo da que les
do Ju di ciá rio, do Mi nis té rio Pú bli co,
fun da ções, au tar qui as, das câ ma ras
de ve re a do res, as sem blei as, e tan tos
ou tros, te nham o di rei to de ad qui rir
va ci nas atu ar na imu ni za ção di re to de
seus fun ci o ná ri os. Da mes ma for ma
as em pre sas pri va das, que apre sen- 
tas sem con di ções pa ra em pla car a
me di da, o que re pre sen ta ria uma
quan ti da de enor me de pes so as imu- 
ni za das.

Ao Es ta do, ca be ria atu ar na com pra
de va ci nas e na imu ni za ção da que les
que não es ti ves sem con tem pla dos
pe las ações das or ga ni za ções ci ta das
an te ri or men te. As sim, os mais po bres
ou com pou co aces so a bens e ser vi- 

ços, não es ta ri am des guar ne ci dos e
ca mi nha ría mos pa ra a co brir to da a
po pu la ção.

Ima gi ne o Tri bu nal de Jus ti ça ad- 
qui rin do va ci nas pa ra to dos seus
mem bros e ser vi do res. Al go em tor no
de 5,5 mil do ses. Pen se da mes ma me- 
di da sen do ado ta da pe lo Par quet, De- 
fen so ria Pú bli ca. E o que di zer dos tra-
ba lha do res dos shop pings, dos gran-
des gru pos su per mer ca dis tas, das
gran des re des de lo jas?

Al go as sim tam bém po de ria ser vis-
to em áre as co mo a cons tru ção ci vil,
com seus de ze nas de mi lha res de em- 
pre ga dos, so men te no Ma ra nhão, li- 
vres da Co vid-19.

Não fa lo aqui ape nas do pon to de
vis ta da eco no mia que po de ria ge rar,
uma vez que po de ria ha ver, in clu si ve,
con tra par ti da fis cal. Fa lo de efe ti vi da-
de que uma ação des sa pro por ção re- 
sul ta ria.

Uma cor ren te de to dos con tra a Co-
vid-19, atu an do pa ra de be lar a pan de-
mia, e ga ran tin do que a vi da re gres se
à nor ma li da de.

Uto pia, de for ma al gu ma. Um pou- 
co de von ta de e po de mos que brar pa- 
ra dig mas e bar rei ras bu ro crá ti cas que
nos pren dem e im pe dem de agir. A ro- 
da pre ci sa vol tar a gi rar. To do em pre- 
go é es sen ci al e o te sou ro não é uma
fon te ines go tá vel de re cur sos. Um
Bra sil imu ni za do po de ir além; um
Bra sil que bra do, não in te res sa a nin- 
guém.

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

Por fa vor,                   
um ta lão  de
che ques

Há tem pos ve nho de se jan do ir a uma agên cia ban cá- 
ria com a fi na li da de so li ci tar um ta lão de che ques. Fa lei
is so com al gu mas pes so as e elas ri ram de mim. Dis se- 
ram-me que es sa es pé cie for mu lá rio pa ra sa ques ou pa- 
ga men tos já caiu em de su so. De mi nha par te sou cons- 
ci en te de que a ci ên cia e a tec no lo gia avan çam em to dos
os ní veis e a ca da ins tan te. In fe liz men te ela ain da não
che gou ao Bra sil pa ra se con tra por, com efi ci ên cia, aos
ata ques da Co vid 19. Mas, co mo o po vo bra si lei ro é or- 
dei ro e pa ci en te, vai con ti nu ar mor ren do nas por tas dos
hos pi tais, sem cho ro e sem ve la.

O que achei in te res san te foi es sa mi nha no ve la do ta- 
lão de che que. Apro vei ta ria, em con ver sa com o ban cá- 
rio que por aca so me aten des se, pa ra fa lar tam bém so- 
bre ou tros as sun tos que a mim dis ses sem res pei to. Nes- 
te ca so, na da de em prés ti mos, nem da que les ga ran ti dos
pe lo sa lá rio do apo sen ta do, com pa ga men to em par ce- 
las, des con ta das no con tra che que. Não, na da dis so. O
prin ci pal mes mo era so li ci tar um ta lão de che ques e os
ou tros as sun tos po de ri am até nem ser tra ta dos. Tal vez
cu ri o si da de mi nha, que de se jas se co lo car ter mo.

Ho je é se gun da-fei ra, dia 22 de mar ço, um dia óti mo
pa ra ir ao ban co, ima gi nei. As agên ci as de ve ri am es tar
va zi as, no meu con cei to. Cos tu mam fi car su per lo ta das
de cli en tes a par tir do dia em que co me ça a sair o pa ga- 
men to do as sa la ri a do ou do apo sen ta do, bem co mo as
pen sões a fa vor da que les que a elas fa zem jus. Por tan to,
en quan to não se ins ta la va es sa zor ra, ho je se ria mes mo
um dia bem apro pri a do pa ra tra tar, lá no ban co, tu do o
que eu de se ja va, sem pres sa e sem stress.

Não sei o mo ti vo, mas, ao sair do meu es cri tó rio pa ra
ir à agên cia ban cá ria, tal vez pe la avi dez de ter em mãos
o meu ta lão de che ques, lem brei-me mui to bem do con- 
cei to que apren di, quan do es tu da va no Cen tro Cai xei ral,
cur so Téc ni co em Con ta bi li da de. Pa re cia até que es ta va
es cu tan do o pro fes sor, en tão mui to en fa tu a do, do no de
si e da ver da de, a trans mi tir, em voz bem al ta que mais
pa re cia de um lo cu tor de rá dio: “Che que é uma or dem
de pa ga men to à vis ta, con tra fun dos dis po ní veis, em
ban co ou em ca sa ban cá ria”.

In te res san te, já se vão mais de ses sen ta anos e eu não
es que ci a li ção do mes tre, bem cla ra e ex pli ca da que
con ti nua vi va na mi nha me mó ria. Co me cei, en tão, a re- 
fle tir so bre es se meu pas sa do de es tu dan te, em ple na ju- 
ven tu de, pa ra me ver, ain da ho je, adep to do che que, co- 
mo me lhor ins tru men to pa ra mo vi men tar mi nha con ta
ban cá ria. E lo go pas sei a jus ti fi car es sa ideia fi xa, dei- 
xan do pas sar à mi nha vi são me mo ri al, aque la au la em
que, à ló gi ca do con cei to do che que jun tou-se a per so- 
na li da de do pro fes sor de voz fir me, me tá li ca, cla ra e per- 
fei ta.

En vol vi do pe lo pen sa men to re gres si vo, que for ta le cia
o meu de se jo e a mi nha con vic ção, de re pen te dei co mi- 
go no in te ri or da agên cia ban cá ria. Era pa ra fa zer o pe di- 
do, pa ra re que rer o ta lão de che que que tan to al me ja va
re por, pois o an te ri or aca ba ra há mui tos di as. Pa re ceu-
me bem fá cil cum prir a ta re fa. Es co lhi uma agên cia des- 
sas es pe ci ais, em que o cli en te te o ri ca men te é car re ga do
em uma ban de ja, tão lha no é o tra ta men to que ele re ce- 
be, se gun do ou via co men tar. 

Em bo ra pou co ex pres si vo em sal do de con tas cor ren- 
tes, me ti-me a im por tan te. En tra ra no es ta be le ci men to,
por vol ta das tre ze ho ras e ali rei na va uma paz que con- 
si de rei, a prin cí pio, inex pli cá vel, sur pre en den te. To da- 
via lo go me lem brei da tal pan de mia, que ge rou a clas se
dos que tra ba lham em “ho me-of fi ce”.

Pois bem, por in di ca ção de uma gen til fun ci o ná ria,
sen tei-me em con for tá vel ca dei ra e de mo do bem cô- 
mo do aguar da ria ser cha ma do pa ra o aten di men to. Fi- 
quei bas tan te tran qui lo com tan ta gen ti le za e lo go me
veio à ca be ça se es se di fe ren ci a do tra ta men to a mim
dis pen sa do te ria a ver com o sal do ou a mo vi men ta ção
da mi nha con ta.

Re al men te, sem mui ta de mo ra fui in tro du zi do no ga- 
bi ne te de uma se nho ra, cra chá pen du ra do no pes co ço,
más ca ras pro te to ras, mas não con se guia ela es con der as
fei ções de con tra ri e da de, co mo se es ti ves se a tra ba lhar
ou já hou ves se tra ba lha do por mais tem po que o re gu la- 
men tar.

 Es ta ria pron ta pa ra en cer rar seu ex pe di en te. Sen tei-
me à sua fren te e ela, sem ar ro deio, com ares de pres sa,
per gun tou-me o que de se ja va. Fi quei um pou co de sa- 
jei ta do, tal vez com re ceio de que ela vis se o sal do de mi- 
nha con ta, mas dis se-lhe, ti mi da men te, que pre ci sa va
de um ta lão de che ques.

Após ter di to o que de se ja va, sen ti um enor me frio na
bar ri ga. Fi quei com re ceio de que aque la se nho ra, de
pou cas con ver sas e de fei ções tran ca das, vi es se com a
his tó ria da tec no lo gia, do avan ço da In ter net, do de su so
do che que e da pra ti ci da de que um ce lu lar e um car tão
de cré di to ofe re cem. 

Não, não pro ce deu des sa ma nei ra. Le van tou-se, saiu
do ga bi ne te pa ra vol tar dez mi nu tos de pois, des pe din- 
do-me: “Se nhor, a má qui na de fa zer che ques es tá que- 
bra da. E te nha uma boa tar de”.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março
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SAMARTONY MARTINS

U
m ano onde a pandemia da Covid-19 tor-
nou-se um desafio para o mundo, trans-
formou-se também em um “Calcanhar 
de Aquiles” para os candidatos que vão 

disputar as eleições de 2022. Na tentativa de enten-
der o cenário político que se forma, diversas pesqui-
sas eleitorais estão sendo realizadas no Maranhão a 
respeito dos possíveis candidatos maranhenses que 
vão disputar uma vaga para os cargos de presidente, 
senador, deputado federal, deputado estadual e go-
vernador. Em um movimento contínuo e acelerado, 
o cenário político está se desenhando com a difusão 
de notícias e de pesquisas eleitorais feitas por insti-
tutos especializados, que chegam à população por 
meio dos computadores, jornais impressos, emis-
soras de rádio e televisão, blogs, sites de notícias, 
e smartphones que em sua maioria ficam conecta-
dos quase 24h “na palma da mão” do cidadão. Para 
tentar entender até que ponto as pesquisas eleito-
rais influenciam ou não a população na escolha de 
seus candidatos, O Imparcial conversou com diver-
sos especialistas na tentativa de jogar uma luz nes-
te universo que ainda é visto como uma incógnita.

Para Arleth Santos Borges, professora do Depar-
tamento em Sociologia e Antropologia, da Universi-
dade Federal do Maranhão, Doutora Ciência Política 
pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro – IUPERJ, as pesquisas de intenção de voto 
cumprem o papel, como o próprio nome já indica, 
de sondar, identificar e mapear as preferências dos 
eleitores quanto aos candidatos, perfis e agendas re-
lativamente ao processo eleitoral. “Trata-se de uma 
ferramenta de campanhas que surgiu nos ano 1940 
e se mantém até hoje, com importância cada vez 
maior nas estratégias de campanha em razão de que 
as pesquisas produzem informações relevantes para 
a compreensão da situação dos candidatos aos olhos 
dos eleitores e dos contextos da disputa. Tais infor-
mações possibilitam a construção de estratégias de 
campanha que sejam consistentes, tanto no que con-
cerne à situação de cada candidato em particular, 
como seu posicionamento em relação aos demais 
candidatos, pois, a exemplo de um jogo, não basta 
a excelência de cada jogador em particular, pois ele 
não é o único em campo e, por isso, é fundamental 
que os outros jogadores também sejam considera-
dos em suas posições e possibilidades”, ressaltou a 
cientista política.

Pesquisas identificam e 
mapeiam as preferências

E para compreender o que o eleitorado ou cida-
dão comum pensa sobre determinado contexto po-
lítico, os institutos de pesquisa exercem papel fun-
damental nesse sentido ao realizarem prognósticos 
antecipados para contextualizar um cenário futuro 
de uma determinada situação. “Se bem desenhadas 
e conduzidas, em termos metodológicos, as pesqui-
sas podem fornecer um diagnóstico seguro, embora 
sempre contextual, ou seja, a validade de uma pes-
quisa se refere a um momento e espaços específicos; 
as preferências são dinâmicas e não permanecem 
idênticas ao longo da campanha”, acrescentando 
que com um bom diagnóstico, os concorrentes têm 
melhores condições de conhecer suas fragilidades 
e potencialidades e planejar as estratégias de cam-
panha de modo mais seguro e eficaz.

A cientista política afirmou ainda que, “resulta-
dos de pesquisas influenciam o comportamento do 
eleitor, sendo particularmente, destacado o “voto 
útil”, que se refere à disposição e preferência que al-
guns eleitores têm por votar em candidatos melho-
res posicionados nas pesquisas, com mais chances 
de vitória”. Arleth Borges enfatizou também que es-
ses eleitores geralmente não têm preferências bem 
consolidadas ou estão indecisos e, por isso mesmo, 
são mais suscetíveis a acompanhar a maioria. “Há 
também eleitores que fazem um uso mais estraté-
gico dos resultados de pesquisas, valendo-se deles 
para direcionar seu voto no sentido de reforçar ou 
enfraquecer determinados competidores”, disse ela.

Em sua avaliação, Arleth Santos Borges, finalizou 
que pesquisas ajudam sobretudo os candidatos, prin-
cipalmente em momentos de crise e incertezas para 
que possam avaliar de que forma estão posicionados 
aos olhos da sociedade. “Quando bem posicionados 
em pesquisas, é comum que os candidatos utilizem 
esses resultados para propagandear favoritismo e 
atrair eleitores indecisos; o bom desempenho nas 
pesquisas também favorece a obtenção de apoio fi-
nanceiro. Pesquisas são importantes, influenciam 
estratégias e preferências, mas nem só de pesquisas 
se faz uma eleição. Candidatos e eleitores acionam as 
informações de pesquisas como um elemento, entre 
vários outros”, analisou a cientista política.

PESQUISAS
O porquê e a influência

Atenção para pesquisas antecipadas
Já o Prof. Dr. Ricardo Alvarenga, jorna-

lista, Doutor em Comunicação Social e pro-
fessor de Comunicação e Política no Centro 
Universitário Estácio São Luís, explicou que 
é comum ouvir algumas pessoas afirmando 
que as pesquisas eleitorais determinam os 
rumos de uma eleição. Alvarenga não acre-
dita que os dados de uma pesquisa possam 
determinar totalmente este rumo, porém, 
esses resultados exercem significativa influ-
ência sobre a reflexão e escolha dos eleito-
res. “Os dados de uma pesquisa eleitoral são 
um dos diversos elementos acionados pelo 
eleitorado na hora de fazer a escolha do seu 
candidato. Assim, diria que, de fato, as pes-
quisas eleitorais exercem grande influência 
sobre um determinado contexto eleitoral, 
mas não são os únicos dados que são leva-
dos em consideração no processo de esco-
lha do eleitor”, enfatizou Ricardo Alvarenga.

O Doutor em Comunicação Social avaliou 
que, de modo geral, as pesquisas funcionam 
como um termômetro para os candidatos 

e como um elemento de reflexão para os 
eleitores que usam os dados da pesquisa 
para decidir a natureza do seu voto, que 
pode ser um voto útil ou um voto de veto. 
“Ao escolher, mesmo que não com toda a 
clareza, pelo voto útil, o eleitor faz a op-
ção por ajudar o candidato que apresenta 
as maiores chances de ganhar a disputa, já 
ao optar pelo voto de veto o eleitor deseja 
que um candidato específico perca a elei-
ção. O fato é que muitas vezes essa escolha 
é influenciada pelos dados apresentados 
nas pesquisas eleitorais”, disse Alvarenga.

E que a sociedade como um todo devem 
observar com bastante atenção as pesqui-
sas eleitorais antecipadas antes do período 
político. “O eleitor deve sempre ter a cons-
ciência de que as pesquisas eleitorais são 
recortes e que apesar de todos os cálculos 
probabilísticos não representam a totali-
dade. Assim, os dados apresentados devem 
ser considerados para um contexto de refle-
xão e análise dos possíveis cenários, desdo-

bramentos e seus impactos na sociedade”, 
alertou Alvarenga.

Quem também faz um alerta para os prog-
nósticos antecipados que tentam fazer a lei-
tura de um cenário com o cenário em mo-
vimento, foi a professora Li-Chang Shuen 
Cristina Silva Sousa. Professora do Departa-
mento de Comunicação, vice-coordenadora 
do Mestrado Profissional em Comunicação, 
Diretora de Extensão da UFMA, e Doutora 
em Ciências Sociais pela Universidade de 
Brasília. “A cada semana, durante o período 
eleitoral e até mesmo fora dele, acontecem 
eventos que impactam a opinião dos elei-
tores sobre temas e sobre pessoas. Vale res-
saltar que uma pesquisa sempre reflete um 
cenário, um momento muito específico no 
qual as respostas foram coletadas. Qualquer 
acontecimento que ocorra depois da coleta 
das opiniões e que impacte nas inclinações 
dos eleitores obviamente só terá seu impacto 
medido em pesquisa feita posteriormente”, 
explicou Li-Chang Shuen.

As pesquisas sob um olhar antropológico
Você faz parte do grupo das 
pessoas influenciáveis?

Um sujeito influenciável, em um con-
ceito de fácil entendimento, é aquele que 
possui certo grau de obediência perante 
regras estabelecidas por outro indivíduo, 
assim como por uma religião, política ou 
até mesmo a sociedade.

Isso quer dizer que pessoas influenciá-
veis não possuem capacidade de manifestar 
suas próprias vontades, pois estão focadas 
em satisfazer e seguir o comportamento 
de outros.  Se você acredita estar no gru-
po de pessoas que sofrem influência dos 
demais, saiba que é importante descobrir 
o porquê! E mais importante: como deixar 
de ser um sujeito influenciável e como ter 
suas opiniões e ideias sem interferência de 
outras pessoas.

Como deixar de ser 
influenciável?

Refletir sobre o que as influências fa-
zem com sua vida é o ponto inicial. Nem 
toda influência é ruim, pelo contrário: al-
gumas nos favorecem e nos fazem pesso-
as melhores. Mas o jogo pode ser perigoso 
quando envolve valores e comportamen-
tos questionáveis, aqueles que não só po-
dem prejudicar a vida do influenciável, mas 
também das pessoas ao seu redor (família 
e relacionamentos, por exemplo).

O que mais pode fazer diferença na vida 
de pessoas influenciáveis é o desenvolvi-
mento da autoconfiança! Esse sentimento 
parte do princípio de que nós devemos criar 
nosso poder pessoal e garantir a determina-
ção em sempre realizar nossos propósitos.

Ser autoconfiante é firmar um compro-
misso com si mesmo: é mostrar que você 
é capaz, que pode confiar em si e que não 
precisa de decisões de outras pessoas .

O Imparcial também conversou com 
o antropólogo, Norton Figueiredo Corrêa, 
professor do curso de Ciências Sociais 
da Universidade Federal do Maranhão, 
Mestre em Antropologia Social pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul e 
Doutor em Ciências Sociais pela Ponti-
fícia Universidade Católica de São Pau-
lo, onde por muitos anos lecionou vá-
rias disciplinas, entre elas a de política. 

Como sujeito atento às coisas do coti-
diano, porque o forte da atividade antro-
pológica é observar, Norton Figueiredo, 
também fez uma análise sobre a impor-
tância do papel das pesquisas eleitorais 
no contexto político. 

“O objetivo explícito das pesquisas 
eleitorais é informar qual a posição de 
candidatos em relação aos outros quan-
to às probabilidades de ser eleito. En-
tretanto, têm um efeito paralelo que é, 
indiscutivelmente, influenciar o elei-
tor quanto à sua decisão. São como as 
corridas de cavalos: a grande maioria 
das pessoas busca apostar no animal 
favorito. É em função deste efeito que 
as pesquisas podem ser propositalmen-
te distorcidas para favorecer candida-
tos. Esta possibilidade é que deflagra 
uma verdadeira guerra, entre as agên-
cias de pesquisa, quanto a procurar se 
propor como de alta confiabilidade e 
legitimidade, perante o público”, ob-
servou o antropólogo.

A revolução tecnológica e o adven-
to das redes sociais no cotidiano das 
pessoas foi outro fator que tem influen-
ciado bastante o olhar sobre o mundo 

complexo, plural e volátil, que tornou-
-se o campo político e seus impactos 
na vida das pessoas. “Houve, recente-
mente, um enorme desenvolvimento 
e diversificação tanto de veículos ele-
trônicos (telefones celulares, compu-
tadores), como dos recursos de comu-
nicação que estes oferecem (internet, 
Facebook, Twitter, Instagram, Tik-Tok 
e outros). Tais recursos são usados para 
comunicações pessoais, principalmen-
te, e secundariamente por empresas de 
publicidade comercial comuns, regis-
tradas. As possibilidades de uso destes 
aparatos eletrônicos e dos recursos que 
permitem seu uso gerou o surgimento 
de agências clandestinas que podem ser 
instaladas em uma sala. Seu objetivo é 
promover ampla divulgação para um 
também amplo público, de informações 
e mensagem de conteúdo verdadeiro 
ou falso (fake-news), de natureza prin-
cipalmente política, que influenciam 
muito significativamente nas decisões 
dos eleitores. Exemplo internacional de 
suspeita de uso de tais estratégias foi 
a eleição de Donald Trump, promovi-
da pela Rússia por interesses políticos 
ou de outras naturezas não explícitas”, 
avaliou Norton Figueiredo Côrrea.

O antropólogo exemplificou uma 
situação recente dentro do contexto 
político, diante da profundidade e ex-
tensão das transformações em curso, 
bem como pelos dilemas éticos que de-
las decorrem e pelas dificuldades de 
se formarem consensos no universo da 
política que também não fogem à reali-
dade brasileira, e muito menos da ma-
ranhense.
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Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual
(Abeme), o setor teve o faturamento de quase R$ 1 bilhão

ISA BEL LA GOU LART

PANDEMIA

Sexshop foi o mercado
que mais cresceu

O
pri mei ro sex shop foi in ven- 
ta do por uma mu lher em
nos anos de 1962, a cri a do ra
foi Be a te Uh se (1919-2001),

que após en cer rar sua car rei ra de pi- 
lo to por cau sa de uma gra vi dez e fi car
viú va, a ale mã co me çou a ven der pro- 
du tos de por ta em por ta pa ra so bre vi- 
ver no di fí cil pe río do pós-guer ra. Ela
com par ti lha va co nhe ci men tos so bre
se xo, co mo o uso da ta be li nha, an ti- 
con cep ti vo com as con su mi do ras e
aca bou for man do uma re la ção de
ami za de.

Atu al men te o mer ca do de pro du tos
eró ti cos, tem cres ci do ano após ano,
ga nhan do ca da vez mais vi si bi li da de,
du ran te o ano de 2017, se gun do os da- 
dos da As so ci a ção Bra si lei ra das Em- 
pre sas do Mer ca do Eró ti co e Sen su al
(Abe me), o se tor te ve o fa tu ra men to
de qua se R$ 1 bi lhão. 

Con tu do, o mer ca do

ain da con vi ve com o

pre con cei to e a

ver go nha de inú me ras

pes so as.

A em pre en de do ra Ca mi la Rio Pre- 
to, 21 anos, e a sua só cia Rayana Pris- 

ci la Mo rei ra, 28 anos, cri a ram a Au da- 
ce e ob ser va ram no sex shop uma for- 
ma de ga nhar di nhei ro na pan de mia e
que brar ta bus, es tig mas que es tão
pre sen tes em nos sa so ci e da de.

 “O mo men to de pan de mia e cri se
im pul si o nou es sa ini ci a ti va pa ra ga- 
ran tir uma ren da ex tra e aju dar pes so- 
as na in ti mi da de. O no me Au da ce
vem do fran cês, e sig ni fi ca Au dá cia,
que é sair da zo na de con for to, se ar- 
ris car em co nhe cer e pra ti car coi sas
no vas. Lo go, tu do se en cai xou mui to
bem, e dei iní cio a lo ja jun to com mi- 
nha só cia Pris ci la”, dis se Ca mi la.

O sex-shop, que é on li ne, traz mui- 
tas dis cur sões sé ri as so bre se xo, sem- 
pre com a fun ção de in for mar seu pú- 
bli co, além de ven der seus pro du tos
que tem ga nho bas tan te no to ri e da de.
Mes mo com to do cres ci men to, ain da
exis te um ta bu mui to for te so bre o
con su mo, a ven da e o de se jo. Is so
ocor re prin ci pal men te vin do de mu- 
lhe res, que jul gam ou tras pe la com- 
pra, tu do is so é pro ve ni en te de uma
cul tu ra ma chis ta e se xis ta, que ve em
as mu lhe res co mo se res que não po- 
dem sen tir de se jo e o mer ca do eró ti co
vem em con tra par ti da pa ra mos trar
que o de se jo é uni ver sal e to dos po- 
dem sen tir.

“Ho je em dia ain da exis te um ta bu
pa ra o Sex shop, al gu mas se re cu sam a
usar pro du tos por acha rem des con- 
for tá veis, por pre con cei to ou até mes- 
mo por seu par cei ro não acei tar que
elas usem, sim ples men te por se sen ti- 
rem in fe ri or a tais pro du tos ou por pu- 

ra ig no rân cia. Mas to da es sa si tu a ção
já mu dou bas tan te pro que era an tes,
vá ri os ta bus já es tão sen do que bra-
dos. Um exem plo é quan ti da de de Sex
shops es pa lha dos pe la ci da de, se ja on
li ne ou vir tu al“, dis se Rayana Mo rei ra.

Ten tar fa zer com que as

pes so as ve jam com

bons olhos o sex-shop é

um de sa fio ain da

bas tan te pre sen te na

so ci e da de.

Lo go, le var uma in for ma ção de
qua li da de, faz to da a di fe ren ça na ho-
ra de ven der. Pois é uma for ma de
rom per ró tu los que são ma chis tas e
que ten tam a to do cus to li mi tar o au- 
to co nhe ci men to so bre o seu cor po.

“O mai or de sa fio é le var a in for ma- 
ção ao con su mi dor pa ra di mi nuir o
pre con cei to e au xi liá-lo na in ti mi da-
de. São mui tas as van ta gens do uso
dos pro du tos, mas ain da há re ceio em
sair da zo na de con for to por par te dos
cli en tes. Lo go, é ne ces sá rio au dá cia
pa ra que brar al guns ta bus e com pre- 
en der me lhor o la do mais “hu ma ni za- 
do” dos sexshops, já que os itens po- 
dem tra zer me lho ria na au to es ti ma e
saú de fí si ca dos usuá ri os”, afir mou
Ca mi la Rio Pre to.

Vendas ultrapassaram R$ 2 bilhões em 2020

DURANTE O ANO DE 2020 AS VENDAS BATERAM QUASE R$ 2 BILHÕES, DE ACORDO COM A ABEME 

A pan de mia foi um mo men to que
nin guém es pe ra va e mui to me nos
ima gi na va, foi o mo men to que as pes- 
so as mais con vi ve ram, prin ci pal men- 
te os ca sais, e foi um mo men to on de
to dos pu de ram re sol ver su as in di fe- 
ren ças pa ra um no vo co me ço ou pa ra
um fu tu ro ter mi no.

A mai o ria pa ra ten tar

sur pre en der e dei xar

vi va a re la ção,

apos ta ram mui to na

ino va ção dos sex shops,

pois foi uma for ma de

não dei xar a re la ção cair

na ro ti na e a

con vi vên cia não fi car

tão mo nó to na. 

Lo go, es se foi um dos mo ti vos pa ra
fa zer cres cer tan to a pro cu ra dos sex
shops on li ne na pan de mia, du ran te o
ano de 2020, as ven das ba te ram qua se
R$ 2 bi lhões, de acor do com a Abe me
a pro cu ra fi cou ca da vez mai or, o que
fez mui tas pes so as re pen sa rem seus
pre con cei tos en rai za dos.

“As pes so as es tão fi can do mui to
tem po em ca sa, en tão aca ba que a
con vi vên cia fi ca mui to cons tan te com
o par cei ro (a), e pa ra al gu mas pes so as
is so não é le gal. Sen do as sim o mer ca- 
do eró ti co en tra no re la ci o na men to
do ca sal, pra fa zê-los saí rem da ro ti na,
dar um up no re la ci o na men to. E mui- 

tas pes so as co me ça ram a bus car seu
au to co nhe ci men to, usan do os pró- 
pri os pro du tos so zi nha, pois exis tem
vá ri os pro du tos pra sa tis fa zer uma
pes soa sem que ela vá pre ci sar de ou- 
tra. Con tu do is so, a pan de mia fez com
que es se mer ca do cres ces se”, afir ma
as em pre en de do ras.

Na pan de mia foi um dos mer ca dos
que te ve um mai or fa tu ra men to, pois
com ne ces si da de de fi car em ca sa, a
von ta de de ino var foi ati va da, tan to
que nos me ses de mar ço a agos to te ve
uma pro cu ra de 12% mai or e um fa tu- 
ra men to de 50%. O sex shop ain da é
ma jo ri ta ri a men te em pre en di do por
mu lhe res, des ta for ma o per cen tu al
de mu lhe res em pre en den do su biu
sig ni fi ca ti va men te.

 Os ho mens ain da re pre sen tam um
per cen tu al bai xís si mo, en tre tan to, a
por cen ta gem de les cres ce ram em re-
la ção ao con su mo, mos tran do que
eles es tão per den do mais a ver go nha.

Fon te de re cur sos

Se gu ro-de sem pre go
dei xa de ser op ção
pa ra pa gar cor tes de
sa lá rio e jor na da

Sem res pal do den tro do go ver no pa ra pro mo ver mu- 
dan ças no se gu ro-de sem pre go nes te mo men to de pi o ra
no mer ca do de tra ba lho, a equi pe econô mi ca mu dou
sua es tra té gia pa ra ti rar do pa pel o pro gra ma que per mi- 
te no vos acor dos pa ra re du ção de jor na da e sa lá rio ou
sus pen são de con tra to dos tra ba lha do res.

O es for ço ago ra é pa ra bus car re cur sos den tro do pró- 
prio Or ça men to, o que po de ser di fí cil di an te do ce ná rio
de aper to. Por is so, in te gran tes da equi pe econô mi ca já
ad mi tem a aber tu ra de um cré di to ex tra or di ná rio, fo ra
do te to de gas tos (a re gra que li mi ta o avan ço das des pe- 
sas à in fla ção), pa ra ban car o pro gra ma.

Co mo mos trou o jor nal O Es ta do de S. Pau lo, o go ver- 
no es ti ma que a no va ro da da de re du ções de jor na da e
sa lá rio ou sus pen sões de con tra to de va al can çar de 2,7
mi lhões a 3 mi lhões de tra ba lha do res. O be ne fí cio emer- 
gen ci al (BEm), pa go pe lo go ver no co mo com pen sa ção
pe la per da sa la ri al, de ve cus tar en tre R$ 5,8 bi lhões e R$
6,5 bi lhões.

A al te ra ção no se gu ro-de sem pre go caiu na “or dem de
pri o ri da des” pa ra fi nan ci ar o BEm de pois de ter ti do
uma re cep ti vi da de ruim den tro do pró prio go ver no e
en tre eco no mis tas e cen trais sin di cais. Téc ni cos da área
econô mi ca re co nhe cem que o mo men to é “im pra ti cá- 
vel” pa ra uma mu dan ça co mo es sa, da do o ris co de au- 
men to do de sem pre go.

A pro pos ta de mu dan ça na po lí ti ca per ma nen te de
pro te ção a tra ba lha do res de mi ti dos, re ve la da pe lo jor- 
nal O Es ta do de S. Pau lo, in cluía a pre vi são de par ce las
de cres cen tes (com um cor te de 10% a ca da mês) e uma
ca rên cia mai or pa ra aces sar o be ne fí cio a par tir do se- 
gun do pe di do. Ho je, o va lor da par ce la do se gu ro é fi xo
em to dos os me ses.

Se gun do apu rou a re por ta gem, a pro pos ta de mu- 
dan ça não foi bem re ce bi da pe la ala po lí ti ca do go ver no,
que ori en tou o aban do no des sa al ter na ti va. Mes mo na
área econô mi ca, téc ni cos ad mi tem que o te ma, já sen sí- 
vel em qual quer con tex to, vi rou ain da mais po lê mi co
de vi do ao mo men to do mer ca do de tra ba lho. O País fe- 
chou o úl ti mo tri mes tre de 2020 com a ta xa de de sem- 
pre go em 13,9%, a pi or da sé rie do IB GE, ini ci a da em
2012.

O es for ço ago ra tem si do en con trar re cur sos den tro
do pró prio Or ça men to. A mis são é di fí cil: na ter ça-fei ra,
23, o pró prio Mi nis té rio da Eco no mia apon tou um bu ra- 
co de R$ 17,5 bi lhões no te to de gas tos, in di can do a ne- 
ces si da de de um cor te de des pe sas nes se va lor. Ape sar
dis so, uma fon te da área econô mi ca ga ran te que há al- 
ter na ti vas em es tu do.

Uma hi pó te se co gi ta da no Con gres so é re pas sar às
em pre sas a res pon sa bi li da de de pa gar o au xí lio-do en ça
a tra ba lha do res afas ta dos por até 120 di as, o que po de- 
ria li be rar cer ca de R$ 5 bi lhões den tro do te to. O en tra- 
ve, po rém, é a di fi cul da de de cai xa das em pre sas pa ra
as su mir es sas des pe sas num mo men to de cri se.

Na ava li a ção da equi pe econô mi ca,

a no va ro da da do pro gra ma aten de

aos re qui si tos de im pre vi si bi li da de

e ur gên cia ne ces sá ri os pa ra a

aber tu ra de um cré di to

ex tra or di ná rio.

A re e di ção do pro gra ma tem si do um pe di do in clu si- 
ve das cen trais sin di cais. O pre si den te da União Ge ral
dos Tra ba lha do res (UGT), Ri car do Pa tah, diz que o go- 
ver no de ve ria ace le rar a me di da, nos mes mos mol des
do ano pas sa do, com um de se nho “equi li bra do”.

“É pre ci so no mí ni mo man ter a em pre sa, mes mo
com al gum ins tru men to de re du ção de jor na da ou sus- 
pen são de con tra to”, afir ma. “O go ver no es tá de mo ran- 
do de mais, ti nha de ter já um pa co te pa re ci do com o do
ano pas sa do. Tem mui tas em pre sas es pe ran do is so.”

O pri mei ro se cre tá rio-ge ral da For ça Sin di cal, Sér gio
Lei te, que in te gra o Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de
Am pa ro ao Tra ba lha dor (Co de fat), tam bém de fen de a
re e di ção do pro gra ma, no mes mo de se nho apro va do
em 2020 pe lo Con gres so.

Em bo ra apoi em a no va ro da da do BEm, as cen trais
sin di cais se opõem à re vi são no se gu ro-de sem pre go. “É
te me rá rio me xer no se gu ro-de sem pre go, que é o úni co
ins tru men to pa ra mi ni mi zar o im pac to so bre tra ba lha- 
do res quan do per dem o em pre go”, diz Pa tah.

O eco no mis ta Ar nal do Li ma, di re tor de Es tra té gi as
Pú bli cas da MAG Se gu ros, tam bém vê o mo men to co mo
ino por tu no pa ra mu dan ças no se gu ro-de sem pre go.
Em bo ra ve ja es pa ço pa ra mu dan ças na po lí ti ca, pa ra
cor ri gir dis tor ções, ele afir ma que uma al te ra ção ago ra
po de pi o rar ain da mais a si tu a ção do mer ca do de tra ba- 
lho.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria. O presente laudo 
refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 22/02/2021 a 23/03/2021, integrando a série 
de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão. Para o 
presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos distribuídos 
nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O monitoramento 
obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000. Importante destacar que a 
ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas das praias, considerando que 
ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias públicas para os rios e, 
consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, recomenda-se evitar a 
recreação nas 24h que as sucederem. Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do 
monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 25 DE MARÇO DE 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

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

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

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

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 04/2021/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 para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços em transporte escolar sob o regime de locação de 
veículos terrestre, para as demandas do transporte escolar de alunos da rede de ensino do município, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 09 de abril 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, 22 de março de 2021. 
Raimunda Bonifácia Barros de Andrade - Secretária Municipal de Educação.

“Objetivo é reduzir os efeitos 
econômicos da pandemia”, diz 
secretário sobre Trabalho Jovem

 

V
ocê conhece o programa Tra-
balho Jovem? Estratégia criada 
pelo Governo do Maranhão 
para estimular a criação de 

vagas de emprego para o segmento 
jovem em meio à pandemia? Na entre-
vista abaixo, o secretário em exercício 
de Estado da Juventude (Seejuv), An-
dré Vital, esclarece os principais pon-
tos do programa, aponta como pode 
ser um diferencial nesse momento de 
crise e destaca outras ações em be-
nefício da juventude, potencialmen-
te prejudicada com as restrições im-
postas pelo surto epidemiológico do 
novo coronavírus.

O governador Flávio Dino 
lançou o programa Trabalho 
Jovem, garantindo a abertura 
de mil vagas de emprego e 
mais de 30 mil oportunidades 
para a juventude maranhense, 
para minimizar os impactos 
econômicos da pandemia. A 
iniciativa é dividida em quatro 
eixos (capacitação, auxílio 
à contratação, cooperação 
estratégica e estágio social) e 
conta com o esforço conjunto 
de várias secretarias de 
Estado. Como a Seejuv vem 
auxiliando na execução do 
programa?

A Seejuv participa desde o início da 
concepção do programa. E atualmente 
atua tanto no âmbito da mobilização 
de empresas, quanto na de jovens em 
todos os 217 municípios do Maranhão. 
O objetivo é reduzir os efeitos econô-
micos da pandemia, na medida em que 
o jovem é muito afetado pela crise de 
saúde. A mobilização tem sido muito 
intensa. Nós temos ativado e acionado 
o Sistema Estadual de Juventude, que 
são as redes de gestores municipais, 
o Conselho Estadual de Juventude, as 
diversas organizações e entidades da 
sociedade civil que atuam no âmbito 
da juventude, para engajar os jovens 
para essas oportunidades. 

Quais os critérios básicos 
para que jovens interessados 
possam se encaixar em vagas 
de trabalho, oportunidades 
de estágio ou nos cursos de 
qualificação ofertados?

O programa é ofertado para jovens 
no intervalo entre 17 e 25 anos de ida-
de. No eixo de capacitação, o programa 
oferece 30 mil vagas de cursos técni-
cos vocacionados, das diversas áreas 
do mundo do trabalho. Então o jovem 
pode acessar o site do programa, que 
é trabalhojovem.ma.gov.br e conhe-
cer as oportunidades.

O segundo eixo, de cooperação téc-
nica, objetiva aqueles que estão em 
cursos técnicos e de ensino superior, 

ENTREVISTA -  André Vitral
Secretário em exercício do estado da Juventude

especializados em diversas cadeias produ-
tivas. Por exemplo: um estudante de Enge-
nharia Florestal ou Engenharia de Pesca 
pode atuar na respectiva cadeia produtiva 
da sua região. Nesse eixo são 10 mil horas 
de capacitação técnica que são ofertadas 
no programa.

O terceiro eixo é o de contratação, onde 
o Estado subsidia uma vaga de emprego 
para jovens entre 17 e 25 anos, dando um 
subsídio de R$ 1.000,00 por mês, para cada 
nova vaga aberta pela empresa. A empre-
sa se cadastra no site do programa, mani-
festa interesse, contrata o jovem e recebe 
o subsídio. 

E o quarto eixo é o do Estágio Social, 
destinado para aqueles jovens que estão 
regularmente matriculados na rede pú-
blica, seja no Ensino Médio ou no Nível 
Superior e receberão uma bolsa no valor 
de R$ 600,00 para atuar em uma empre-
sa ou órgão público. São 1.500 vagas para 
empresas e 500 vagas para os diversos ór-
gãos do Estado.    

Além do Trabalho Jovem, a 
Secretaria de Juventude mantém 
outras ações em curso para 
auxiliar os jovens maranhenses 
durante o período de limitações 
impostas pela crise sanitária?

A Seejuv suspendeu diversos progra-
mas que demandavam a presença dos jo-
vens, mas em contrapartida, passou a li-
derar iniciativas como o Trabalho Jovem. 
Não é difícil perceber que o jovem é um 
segmento muito atingido por essa crise 
sanitária e econômica em que a gente vive.

A mobilização continua, mesmo a 
distância?

A Secretaria buscou mobilizar as orga-
nizações de juventude, todos os segmen-

tos que têm ligação com os jovens, jus-
tamente para amenizar esses impactos, 
desde a distribuição de cestas básicas 
nas comunidades, distribuição de kits 
sanitários para famílias de jovens de pe-
riferia e até reuniões de aconselhamen-
to buscando evitar que os jovens sejam 
agentes de aglomeração e para que a ju-
ventude respeite os protocolos para evi-
tar a propagação do vírus.

 

André Vitral, secretário em exercício da Seejuv
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PA TRÍ CIA CU NHA

His tó ria de fa mí lia

Con fei tei ra por ap ti dão

Os do ces co mo pri o ri da de

Unindo o útil ao agradável

As empreendedoras
da tradição de Páscoa
O

vos tra di ci o nais, re che a dos, de co lher, bar ras
de cho co la te sim ples ou re che a das, bo los,
bom bons, do ces, bri ga dei ros, hummm… es- 
sas e ou tras in fi ni da des de gu lo sei mas es tão

sen do ofe re ci das por do cei ras, con fei tei ras ou sim ples- 
men te mu lhe res que re sol ve ram fa zer do ta len to e da
pai xão, uma fon te de ren da. Al gu mas de las pre ci sa ram
se rein ven tar pa ra li dar com as con sequên ci as de uma
cri se fi nan cei ra po ten ci a li za da pe la pan de mia de co ro- 
na ví rus.

Eu con ver sei com qua tro des sas mu lhe res que me
con ta ram um pou qui nho das su as his tó ri as de vi das e
co mo ini ci a ram su as jor na das com os do ces. To das di fe- 
ren tes,  mas com o mes mo so nho: o de se rem bem su ce- 
di das com aqui lo que gos tam de fa zer.

A Va nes sa Fer nan des é psi có lo ga e tem 38 anos. Es ta é
pri mei ra Pás coa que ela es tá em pre en den do. Se gun do
ela, quan do en gra vi dou co me çou a fa zer bri ga dei ros,
ini ci al men te pa ra o chá re ve la ção e de pois pa ra o ani- 
ver sá rio de 1 ano da fi lha, até inau gu rar a em pre sa em
ou tu bro do ano pas sa do, pa ra com ple men tar a ren da fa- 
mi li ar. “Em 2019, me des per tou a von ta de de ini ci ar uma
bri ga dei ria. Co me cei a fa zer cur sos e fiz os bri ga dei ros
da fes ta da mi nha fi lha de 4 anos. Em fe ve rei ro de 2020
re ce bi os pri mei ros fe ed backs acer ca do meu pro du to”,
dis se.

Os pe di dos pa ra a Pás coa es tão che gan do aos pou cos.
A pre o cu pa ção em apre sen tar um pro du to de qua li da- 
de, vem com os in gre di en tes es co lhi dos, e uma de co ra- 
ção que cha ma a aten ção pa ra dri blar as di fi cul da des
que vem com a pan de mia, co mo os au men tos su ces si- 
vos. “Pri mei ra men te os al tos pre ços dos in su mos. Ge ra
in se gu ran ça pa ra a com pra dos in su mos e pos te ri or saí- 
da por par te dos cli en tes, bem co mo o pro du to fi nal. Is- 
so im pe de de cer ta for ma de se ofe re cer des con tos ou
lan çar um pro du to que po de ria ser de um pre ço um
pou co mais bai xo”, dis se Va nes sa.

A do cei ra tra ba lha com ovos de ta ma nhos va ri a dos
com pre ços a par tir de 11 re ais. Se qui ser co nhe cer o tra- 
ba lho de la a pá gi na no Ins ta gram é @eu a mo bri ga dei rar.

A his tó ria da mis si o ná ria Fa bi o la Lo pes, de 47 anos,
com os do ces, vem de fa mí lia, quan do a co zi nha sem pre
foi um lo cal com par ti lha do com to dos pa ra fa zer bo los,
so bre me sas, do ci nhos, ou in ven tar al gu ma re cei ta sem- 
pre que ti nha uma fes ta ou co me mo ra ção de al gu ma
coi sa. Com o tem po is so se tor nou co mum pa ra ela,
mes mo quan do te ve que ir mo rar em ou tro es ta do, pois
as sim, apre sen ta va as gu lo sei mas da fa mí lia, com pra- 
zer, pa ra os ami gos. “Nun ca tra ba lhei no ra mo de do ces
e cho co la tes, mas mi nha ir mã sem pre tra ba lhou, o que
me aju da va com as dú vi das quan do es sas sur gi am. Já
es ta va mo ran do fo ra e tra ba lhan do com trei na men to na
or ga ni za ção que fa ço par te e ti ve que vir pa ra o Bra sil
pa ra re no var meu vis to e aí co me çou a pan de mia. Co mo
mi nha área é trei na men to con ti nu ei com as au las re mo- 
tas, o que não me afe tou, mas co me çou a aper tar na par- 
te fi nan cei ra e ti ve que tra zer de vol ta os meus do tes”,
dis se.

Nun ca tra ba lhei no ra mo de do ces e

cho co la tes, mas mi nha ir mã sem pre

tra ba lhou, o que me aju da va com as

dú vi das quan do es sas sur gi am.

Foi aí que co me çou a fa zer bis coi tos aman tei ga dos e
pa ra ven der em épo cas fes ti vas co mo Na tal, Ano No vo,
ca sa men tos, ba ti za dos… “En tão, foi che gan do a Pás coa
e me de sa fi ei a fa zer os fa mo sos ovos de Pás coa de co- 
lher. Cla ro que ti ve aju da de mi nha ir mã e fui fa zen do
meu car dá pio, di vul gan do e fa zen do que eles se jam
aces sí veis a to dos aque les que de se jam. Pois a ideia é ser
aces sí vel a to dos que quei ram co mer um bom cho co la te
re che a do com de li ci as”.

Os pre ços dos ovos va ri am en tre R$25,00 e R$60,00. E,
pa ra atrair a cli en te la, ela apos ta nas re des so ci ais (@gu- 
lo sei mas da fa) e nos gru pos de men sa gens pa ra di vul gar.

A An na Isa bel le tem 20 anos e es tu da Zo o tec nia. Pa ra
li dar com os cus tos de vi a gens da fa cul da de co me çou a
fa zer do ces co mo bo lo de po te pa ra ven der em 2019 e
de pois pa rou. Quan do che gou a pan de mia ela re sol veu
re to mar o gos to pe lo tra ba lho, em agos to de 2020. “Sem- 
pre gos tei mui to de co zi nhar e fa zer so bre me sas. Fui tes- 
tan do coi sas no vas co mo brow ni es e com a che ga da da
Pás coa de ci di fa zer um cur so pa ra co me çar com a pro- 
du ção de ovos de co lher. Eu te nho ven das ra zoá veis e
tem me lho ra do nes sa pás coa. Te nho ex pec ta ti vas que
vão au men tar no pós-Pás coa, até por que tam bém te nho
in te res se de fa zer o cur so de bo los con fei ta dos. Que ro
atrair es se ni cho tam bém”, de se ja An na.

Eu te nho ven das ra zoá veis e tem

me lho ra do nes sa pás coa. Te nho

ex pec ta ti vas que vão au men tar no

pós-Pás coa, até por que tam bém

te nho in te res se de fa zer o cur so de

bo los con fei ta dos.

Pa ra ela, o de sa fio foi de ter co me ça do um ne gó cio na
pan de mia de for ma li mi ta da e ain da con ci li ar a fa cul da- 
de, pro du ção e di vul ga ção. Os ovos de Pás coa cus tam
en tre 40 e 55 re ais e po dem ser en co men da dos pe lo Ins- 
ta gram @_de li bel le.

Con fei tei ra há 7 anos, Olí via Pra do, de 36 anos, é for- 
ma da em jor na lis mo, mas a pai xão pe los do ces é coi sa
an ti ga, tan to que o tra ba lho de con clu são de cur so de la
foi so bre cho co la tes. Com o nas ci men to da mi nha pri- 
mei ra fi lha veio a cer te za de que o que que ria mes mo era
ser con fei tei ra. “Co me cei a fa zer do ces em ca sa e não
que ria vol tar ao meu tra ba lho an te ri or. Era mui to lon ge
da mi nha ca sa e que ria fi car pró xi ma da mi nha fi lha nos
pri mei ros me ses de vi da de la, pois a li cen ça ma ter ni da- 
de era cur ta e não me per mi tia fa zer o que que ria. Es ta- 
mos nes se ne gó cio há qua se 7 anos. Saí de ca sa pa ra
uma so ci e da de com mi nha ir mã, que tra ba lha va co mo
ar qui te ta”, dis se Olí via.

Era mui to lon ge da mi nha ca sa e

que ria fi car pró xi ma da mi nha fi lha

nos pri mei ros me ses de vi da de la,

pois a li cen ça ma ter ni da de era cur ta

e não me per mi tia fa zer o que

que ria. Es ta mos nes se ne gó cio há

qua se 7 anos. Saí de ca sa pa ra uma

so ci e da de com mi nha ir mã, que

tra ba lha va co mo ar qui te ta.

No ano pas sa do, em meio ao lock down, não foi pos sí- 
vel vi ver a Pás coa, por is so es te ano a ex pec ta ti va é gran- 
de. “Es ta mos mui to an si o sas. A Pás coa sem pre foi a da ta
mais im por tan te em nos so ne gó cio. As ex pec ta ti vas são
gran des, mas o mo men to mui to sen sí vel. A pan de mia
afe ta a to dos, de di ver sas for mas. No nos so ca so, fo ra a
par te psi co ló gi ca, pois es ta mos to dos vi ven do um mis to
de sen ti men tos, es ta mos sen do afe ta dos pe la al ta con tí- 
nua de pre ços. Nos sos cus tos tem au men ta do mui to,
mas nos so pro du tos são de mui ta qua li da de, re fi na dos,
com mui to sa bor. Fa ze mos do ces fo can do na sa tis fa ção,
no pra zer”.

Olí via ven de pro du tos a par tir de 16 re ais, que po dem
ser con sul ta dos no Ins ta gram @co o ki es da li li.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março
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Celebrações da Semana Santa na Igreja Católica foram alteradas seguindo as
determinações previstas no decreto estadual para prevenção à Covid-19

PA TRÍ CIA CU NHA

Os es ta dos

Pror ro ga ção

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos sem
a tradicional procissão

N
es te do min go, o Do min go
de Ra mos, não te rá seu ri tu- 
al ca tó li co, co mo é tra di ci o- 
nal men te re a li za do pe la

Igre ja, com a pro cis são de ra mos. A
Ar qui di o ce se de São Luís or ga ni zou
ori en ta ção pa ra as ce le bra ções da Se- 
ma na San ta, aten den do às de ter mi- 
na ções do de cre to es ta du al pu bli ca do
pe lo Go ver na dor Flá vio Di no, no úl ti- 
mo dia 19.

As sim, sem a tra di ci o nal pro cis são
do Do min go de Ra mos, as bên çãos
tem si do fei tas du ran te as ce le bra ções
con for me ori en tam os pá ro cos aos
seus fiéis. No San tuá rio Nos sa Se nho- 
ra de Na za ré, no Coha trac, por exem- 
plo, ha ve rá mis sas a par tir das 6h30.
Se rão 5 ce le bra ções com bên çãos dos
ra mos em to das elas.

Den tre as al te ra ções dos ri tu ais es- 
tão: adi a men to da Mis sa do Cris ma;
omis são do tra di ci o nal ri to do La va-
pés, na Mis sa da Ceia do Se nhor;  ve- 
ne ra ção da San ta Cruz, na Ce le bra ção
da Pai xão do Se nhor, de ve ser fei ta 
com uma sim ples ge nu fle xão, omi tin- 

do-se o bei jo da San ta Cruz; a pre pa- 
ra ção e acen di men to do fo go, na Vi gí- 
lia Pas cal no Sá ba do San to, se rão omi- 
ti dos; e, o Cí rio Pas cal se rá ace so sem
o ri tu al de cos tu me, se guin do-se a
pro cla ma ção da Pás coa, que de ve rá 
ser ce le bra do con for me as ori en ta- 
ções pa ra as Mis sas do mi ni cais.
“Quan to ao Sa cra men to da Pe ni tên- 
cia, não se po de rá re a li zar o cha ma do
‘mu ti rão de con fis sões’. Os pá ro cos
es ta be le çam e co mu ni quem aos fiéis
da sua pa ró quia di as e ho rá ri os pa ra
aten dê-los, ob ser van do-se o de vi do
dis tan ci a men to so ci al e o uso de más- 
ca ra. Que o Se nhor nos con ce da a sua
bên ção e nos per mi ta su pe rar es ses
mo men tos di fí ceis pe los quais pas sa- 
mos”, in for mou o Ar ce bis po Me tro- 
po li ta no, Dom Jo sé Be li sá rio da Sil va.

Con for me o de cre to es ta du al, o nú- 
me ro de pes so as nas ce le bra ções nas
Igre jas se rá de 30% da ca pa ci da de; as
ce le bra ções das mis sas de ve rão ser as
mais bre ves pos sí veis; du ran te a li tur- 
gia, os lei to res de vem se di ri gir di re ta- 
men te ao am bão sem pre ci sar fa zer
re ve rên cia; to das as ja ne las e por tas
de ve rão fi car aber tas, sem pre que
pos sí vel, pa ra me lho rar a cir cu la ção
do ar; o uso de más ca ra, ál co ol em gel
e dis tan ci a men to so ci al con ti nua
obri ga tó rio.

Al gu mas pa ró qui as sus pen de ram
as mis sas pre sen ci ais nes te fim de se- 
ma na, por for ça do de cre to es ta du al,
trans mi tin do as ce le bra ções pe las re- 
des so ci ais. É o ca so do san tuá rio de
Nos sa Se nho ra da Con cei ção, no
Mon te Cas te lo. No San tuá rio de Na za- 
ré, no Coha trac, as mis sas e ce le bra- 
ções pre sen ci ais se rão me di an te se- 
nha au to ri za da pe la co or de na ção pa- 
ro qui al. “Pa ra par ti ci par pre sen ci al- 
men te das ce le bra ções faz-se ne ces- 

sá rio so li ci tar se nha in di vi du al n Se-
cre ta ria Pa ro qui al, em ho rá rio co mer-
ci al, bem co mo, que se jam man ti dos
os cui da dos co mo uso de más ca ra e o
dis tan ci a men to.  E ain da, ori en ta mos
que ido sos e pes so as que per ten çam a
gru pos ris co de vem acom pa nhar as
ce le bra ções pe lo nos so ca nal no
YouTube: TV San tuá rio de Na za ré”,
in for mou a Pa ró quia.

Na Ca te dral da Sé (Igre ja Nos sa Se-
nho ra da Vi tó ria), as ce le bra ções se- 
rão on li ne, pe los ca nais ofi ci ais da Ar- 
qui di o ce se e Ca te dral da Sé, e pre sen- 
ci al, com agen da men to pré vio na Se- 
cre ta ria da Ca te dral da Sé (3237-
9007).

Pa ra par ti ci par

pre sen ci al men te das

ce le bra ções faz-se

ne ces sá rio so li ci tar

se nha in di vi du al na

Se cre ta ria Pa ro qui al, em

ho rá rio co mer ci al.

O Do min go de Ra mos abre so le ne- 
men te a Se ma na San ta, com a en tra da
triun fal de Je sus em Je ru sa lém. É cha- 
ma do as sim, por que o po vo cor tou ra- 
mos de ár vo res, ra ma gens e fo lhas de
pal mei ras pa ra co brir o chão por on de
o Se nhor pas sa ria mon ta do num ju-
men to. Is so acon te ceu al guns di as an- 
tes da sua Pai xão, Mor te e Res sur rei- 
ção.

15 ESTADOS

Prorrogada renovação de carteira de motorista

OS ESTADOS PODERÃO SOLICITAR A RETOMADA DOS PRAZOS DEPENDENDO DA EVOLUÇÃO DO COMBATE À PANDEMIA

O Con se lho Na ci o nal de Trân si- 
to(Con tran) pror ro gou por tem po in- 
de ter mi na do os pra zos pa ra a re no va- 
ção da Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta- 
ção (CNH), as sim co mo li cen ci a men- 
to, trans fe rên cia e tam bém pa ra a
emis são ou de fe sa de mul tas de trân- 
si to em 15 es ta dos. 

As por ta ri as com as pror ro ga ções
co me ça ram a ser pu bli ca das na úl ti- 
ma quar ta-fei ra (24) no Diá rio Ofi ci al
da União (DOU).

A me di da, to ma da em ra zão do
agra va men to da pan de mia do no vo
co ro na ví rus, va le pa ra o Acre, Ala go as,
Ama pá, Ama zo nas, Bahia, Ce a rá, Dis- 
tri to Fe de ral, Goiás, Ma to Gros so, Ma- 
to Gros so do Sul, Pa raí ba, Per nam bu- 
co, Rio de Ja nei ro, Rio Gran de do Nor- 
te e São Pau lo e po de rá ser apli ca da a
ou tros es ta dos.

Os pra zos de iní cio da pror ro ga ção

va ri am, con for me a uni da de da fe de- 
ra ção. 

Se gun do o pre si den te do Con tran e
di re tor-ge ral do De par ta men to Na ci- 
o nal de Trân si to (De na tran), Fre de ri- 
co Car nei ro, a ini ci a ti va vi sa re du zir os
im pac tos da pan de mia.

“O Con tran irá aten der to das as 27
uni da des da fe de ra ção que ne ces si ta- 
rem da pror ro ga ção dos pra zos. Es ta- 
mos em reu nião com os De trans du- 
ran te es sa se ma na pa ra ou vir e res- 
pon der as so li ci ta ções e, as sim, re du- 
zir os efei tos da pan de mia”, afir mou.

De acor do com o Con tran, os es ta- 
dos po de rão so li ci tar a re to ma da dos
pra zos de pen den do da evo lu ção do
com ba te à pan de mia.

“Ca da ór gão te rá o di rei to de so li ci- 
tar o adi a men to e a re to ma da dos pra- 
zos, dan do mai or au to no mia pa ra ca- 
da um de les, de acor do com a ne ces si- 

da de”, fi na li zou Car nei ro.

O Con tran irá aten der

to das as 27 uni da des da

fe de ra ção que

ne ces si ta rem da

pror ro ga ção dos pra zos.

Es ta mos em reu nião

com os De trans du ran te

es sa se ma na pa ra ou vir

e res pon der as

so li ci ta ções.

SÃO LUÍS

Grupo planejava
saquear  supermercados

AS PRISÕES FORAM EFETUADAS PELA SEIC, NA CAPITAL 

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão efe tu ou a pri são de três
pes so as pe los de li tos de in ci ta ção ao cri me, as so ci a ção
cri mi no sa e cor rup ção de me no res.

A in ves ti ga ção te ve iní cio há al guns di as, quan do che- 
gou ao co nhe ci men to da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de
In ves ti ga ções Cri mi nais (SEIC) um áu dio que te ve gran- 
de re per cus são em apli ca ti vo de men sa gem ins tan tâ- 
nea.

Nes te ar qui vo de áu dio um ho mem não iden ti fi ca do
afir ma que “ar ras tões” se ri am pra ti ca dos em es ta be le ci- 
men tos co mer ci ais de São Luís, em ra zão das res tri ções
apli ca das du ran te a pan de mia da Co vid-19.

De acor do com a po lí cia, foi iden ti fi ca do ain da a for- 
ma ção de gru pos de pes so as, em re des so ci ais, a fim de
dis cu tir tal pla ne ja men to cri mi no so.

A par tir da iden ti fi ca ção de par te des sas pes so as pro- 
ce deu-se com a oi ti va de 10 en vol vi dos. Des tes, iden ti fi- 
cou-se que dois ho mens e du as mu lhe res, sen do uma
me nor de ida de, vi nham ten do in ten sa par ti ci pa ção no
pla ne ja men to dos cri mes.

Ain da se gun do a po lí cia, foi apu ra do tam bém du ran- 
te as in vés que a exe cu ção cri mi no sa se da ria nos pró xi- 
mos di as, apro vei tan do-se da vul ne ra bi li da de do pe río- 
do res tri ti vo, on de irão fun ci o nar ape nas ser vi ços es sen- 
ci ais.

As in ves ti ga ções te rão con ti nui da de no sen ti do de
iden ti fi car ou tros en vol vi dos a par tir da aná li se do ma- 
te ri al apre en di do. Após os pro ce di men tos de pra xe os
in ves ti ga dos fo ram en ca mi nha dos à uni da de pri si o nal,
on de aguar da rão à dis po si ção do Po der Ju di ciá rio.

SÃO RAIMUNDO

Assaltante morre
baleado em ônibus

O SUSPEITO ANUNCIOU O ASSALTO E LEVOU UM TIRO NO PEITO

Um ho mem sus pei to de ten tar as sal tar um ôni bus,
que faz li nha pa ra o bair ro São Rai mun do, mor reu den- 
tro do co le ti vo após ser atin gi do com um ti ro. Du ran te a
ação cri mi no sa, o sus pei to tro cou ti ros com um su pos to
po li ci al.

De acor do com a po lí cia, o fa to ocor reu por vol ta das
22h, na Ave ni da da Sau da de, no Con jun to São Rai mun- 
do, pró xi mo a um pos to de com bus tí vel, na noi te da úl ti- 
ma quin ta-fei ra (25).

A po lí cia in for mou que o sus pei to en trou ar ma do no
co le ti vo e anun ci ou o as sal to. Em se gui da, um pas sa gei- 
ro le van tou-se e sa cou uma ar ma de fo go, iden ti fi can do-
se co mo po li ci al, man dan do o ho mem sol tar o re vól ver.
Foi en tão que o as sal tan te efe tu ou um dis pa ro em di re- 
ção ao su pos to po li ci al, que re vi dou e atin giu o cri mi no- 
so com um ti ro no pei to. Ele tom bou mor to den tro do
co le ti vo.

Após a tro ca de ti ros, o pas sa gei ro saiu do lo cal e le vou
con si go a ar ma do as sal tan te. Uma pas sa gei ra tam bém
foi atin gi da no pé por um ti ro. Ela foi so cor ri da por fa mi- 
li a res.

Uma guar ni ção da Po lí cia Mi li tar foi aci o na da e se
des lo cou até o lo cal pa ra apu rar a ocor rên cia. A ce na foi
iso la da e pre ser va da pe la equi pe da PM, que acom pa- 
nhou o tér mi no do tra ba lho da pe rí cia e re mo ção do
cor po pe lo IML.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março
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O Benefício Emergencial vigorou até o final do ano passado e, segundo o governo,
ajudou a preservar cerca de 10,2 milhões de empregos no país

PROGRAMA

Redução de jornada e
salário terá renovação

O
Go ver no Fe de ral vai re e di- 
tar o pro gra ma que per mi te 
a re du ção de jor na das e sa- 
lá ri os ou sus pen são do con- 

tra to de tra ba lho.
O Be ne fí cio Emer gen ci al pa ra Pre- 

ser va ção do Em pre go e da Ren da 
(BEm), co mo foi ba ti za do o pro gra ma, 
vi go rou até o fi nal do ano pas sa do e, 
se gun do o go ver no, aju dou a pre ser- 
var cer ca de 10,2 mi lhões de em pre- 
gos e mais de 1,5 mi lhão de em pre sas. 
“O nos so co nhe ci do BEm es tá em vi as 
en trar em cam po pe la se gun da vez, 
fa zen do com que apro xi ma da men te 
11 mi lhões de pes so as não per cam o 
seu em pre go”, afir mou o pre si den te 
Jair Bol so na ro.

Bol so na ro tam bém afir mou que o 
Pro gra ma Na ci o nal de Apoio às Mi- 
cro em pre sas e Em pre sas de Pe que no 
Por te (Pro nam pe) de ve rá aten der o 
se tor de ba res e res tau ran tes, um dos 
que mais têm si do afe ta dos pe la cri se. 
O Pro nam pe foi cri a do em maio do 
ano pas sa do pa ra au xi li ar fi nan cei ra- 
men te os pe que nos ne gó ci os e, ao 
mes mo tem po, man ter em pre gos du- 
ran te a pan de mia de co vid-19.

As du as me di das se so mam à re to- 
ma da do Au xí lio Emer gen ci al, tam- 
bém ci ta da pe lo pre si den te em seu 
dis cur so, e que des sa vez de ve aten der 
cer ca de 45,6 mi lhões de fa mí li as ao 
cus to de R$ 43 bi lhões.

“Ini ci a re mos ago ra, no iní cio do 
mês de abril, um pro lon ga men to des- 
se pro gra ma, com qua tro par ce las 
que, em mé dia, equi va lem a R$ 250. 
Sa be mos que não é mui to, mas re pre- 
sen ta al go pa ra quem re al men te ne- 
ces si ta.”

San tas Ca sas

O PROGRAMA AJUDOU A PRESERVAR  MAIS DE 1,5 MILHÃO DE EMPRESAS NO BRASIL

Na so le ni da de no Pla nal to, o pre si- 
den te da Cai xa Econô mi ca Fe de ral, 
Pe dro Gui ma rães, anun ci ou a des ti- 
na ção de R$ 3,4 bi lhões pa ra uma li- 
nha de cré di to vol ta da às San tas Ca sas 
e hos pi tais fi lan tró pi cos.

Ele tam bém con fir mou a pos si bi li- 
da de de uma pau sa de 180 di as nos 
con tra tos de cré di to em an da men to 
des ses hos pi tais com o ban co, a am- 
pli a ção do pra zo de pa ga men to de 84 
pa ra 120 me ses (de 7 pa ra 10 anos), 
além da dis po ni bi li za ção da no va mo- 
da li da de de cré di to com ta xa pós-fi- 
xa da de 0,29% ao mês + Cer ti fi ca do de 
De pó si to Ban cá rio (CDI), to ta li zan do 
6,3% ao ano. “As ta xas de ju ros pa ra as 
San tas Ca sas che ga vam a mais de 25% 
ao ano e, co mo vo cês vão ver, nós re- 
du zi mos pa ra al go em tor no de 6%, 
com um vo lu me mui to gran de de 

pau sas, e que ren do che gar a to das as 
1.650 San tas Ca sas de to do o Bra sil”, 
afir mou Gui ma rães.

Atu al men te, cer ca de 290 en ti da des 
são aten di das pe la li nha Cai xa Hos pi- 
tais, des ti na da a ins ti tui ções pri va das 
que pres tam ser vi ços ao Sis te ma Úni-
co de Saú de (SUS) e po dem adi an tar 
re cur sos a re ce ber do Mi nis té rio da 
Saú de.

Ao to do, es sas ins ti tui ções abri gam 
36 mil lei tos hos pi ta la res e 7 mil lei tos 
de Uni da de de Te ra pia In ten si va 
(UTI). Os em prés ti mos de R$ 3,4 bi-
lhões re pre sen tam apro xi ma da men te 
35% das dí vi das des sas ins ti tui ções no 
mer ca do fi nan cei ro.

No ano pas sa do, o ban co ha via re- 
du zi do a ta xa mé dia do Cai xa Hos pi- 
tais em 45% na com pa ra ção com os 
ju ros co bra dos até 2018.

SAÚDE

Metais tóxicos estão no nosso dia-a-dia

OS METAIS SE ESPALHARAM PELO MUNDO NO SOLO, ÁGUA, AR, TINTAS,  ALIMENTOS, FÁRMACOS, AGROTÓXICOS E ATÉ DESODORANTES

Os me tais tó xi cos acom pa nham o
ho mem des de tem pos re mo tos, não
po dem ser sin te ti za dos (es tão dis pos- 
tos na na tu re za) e nem des truí dos pe- 
lo ho mem. Com a re vo lu ção in dus tri- 
al mui tos des ses me tais se es pa lha- 
ram pe lo mun do no so lo, água, ar, tin- 
tas, de so do ran tes, ali men tos, fár ma- 
cos e agro tó xi cos.

Ca rac te ri za-se co mo me tal tó xi co
aque le que ge ra efei tos ne ga ti vos pa ra
a saú de hu ma na e pa ra o meio am bi- 
en te, ou se ja, não é me ta bo li za do pe- 
los or ga nis mos vi vos e que ten de a se
acu mu lar, pre dis pon do do en ças.

A nu tri ci o nis ta fun ci o nal, or to mo- 
le cu lar e mé di ca na tu ro pa ta, Isis Vi dal

ex pli ca que is so traz pro ble mas des- 
co nhe ci dos e in vi sí veis. “Co mo a con- 
ta mi na ção de me tais tó xi cos no nos so
or ga nis mo, com cád mio, mer cú rio e
alu mí nio, es sa con ta mi na ção em ex- 
ces so tra zem da nos nas es tru tu ras ce- 
lu la res até po den do atin gir o nú cleo
ce lu lar, o que po de  cau sar do en ças
au toi mu nes, de ge ne ra ti vas crô ni cas
co mo mal de Par kin son, Alzhei mer,
se ni li da de pre co ce e até for ma ção de
tu mo res”. Os me tais não pro vo cam
sin to mas quan do en tram pe la pri- 
mei ra vez em con ta to com o or ga nis- 
mo, no en tan to, têm a ca pa ci da de de
ir se acu mu lan do den tro das cé lu las
do cor po, pro vo can do pro ble mas co- 

mo al te ra ções re nais, le sões ce re brais
e exis te a sus pei ta de que tam bém
pos sam au men tar o ris co de cân cer.

Isis Vi dal re co men da cui da dos prá-
ti cos que po dem pro te ger. “Al gu mas
ati tu des são es sen ci ais no nos so dia a
dia co mo a uti li za ção de pa ne las que
não te nham alu mí nio na sua com po- 
si ção, uti li zar água fil tra da pa ra co zi- 
nhar os ali men tos, uti li zar fil tros de
água que não pre ci sem de lim pe za e
sem pre que pos sí vel, fa zer uso de ali- 
men tos or gâ ni cos. Pre ve nir é o me- 
lhor re mé dio, uti li ze, sem pre que pos- 
sí vel, ali men tos vi vos, fru tas e hor ta li- 
ças que te nham ti do o mí ni mo de
con ta to com es ses me tais” ori en ta.

Trans por te de cri an ças na mo to

 Uso do fa rol, du ran te o dia, pa ra mo to ci -
cle tas

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

No va Lei de Trân si to: o
que mu da pa ra os
mo to ci clis tas em abril

O Por tal do Trân si to, com a mis são de in for mar a po- 
pu la ção, con ti nua pro du zin do re por ta gens es pe ci ais
so bre as al te ra ções na le gis la ção de trân si to que en tram
em vi gor em abril.

Nes ta re por ta gem abor da re mos, es pe ci fi ca men te, as
mu dan ças tra zi das, pe la Lei 14.071/20, que al te ram o
Có di go de Trân si to Bra si lei ro e afe tam di re ta men te os
mo to ci clis tas.

Trans por te de cri an ças nas mo tos
A par tir de abril, ape nas cri an ças mai o res de 10 anos

po de rão ser con du zi das em mo to ci cle tas, mo to ne tas ou
ci clo mo tor.

Edu ar da Mar si li, que é es pe ci a lis ta em ges tão de pro- 
je tos e advocacy da ONG Cri an ça Se gu ra, dis se em en- 
tre vis ta ao Por tal do Trân si to, que a mo di fi ca ção é um
gran de avan ço.

“An tes des sa ida de as cri an ças ain da não têm equi lí- 
brio nem dis cer ni men to su fi ci en te pa ra se rem trans- 
por ta das em mo to ci cle tas. Além dis so, seus cor pos são
mui to frá geis e com me nor ca pa ci da de de ab sor ção de
im pac tos oca si o na dos por aci den tes”, afir mou.

A ida de mí ni ma pa ra que a cri an ça se ja trans por ta da
em mo to ci cle tas, mo to ne tas ou ci clo mo to res foi am pli- 
a da.

Co mo é
É proi bi do trans por tar cri an ça me nor de 7 anos ou

sem con di ções de cui dar da pró pria se gu ran ça.
Co mo fi ca rá
Se rá proi bi do trans por tar cri an ça me nor de 10 anos

ou sem con di ções de cui dar da pró pria se gu ran ça.

Co mo é
De acor do com o Art.244 do CTB, con du tor de mo to- 

ci cle ta, mo to ne ta e ci clo mo tor que tran si tar com os fa- 
róis do veí cu lo apa ga do es tá co me ten do uma in fra ção
gra vís si ma. A mul ta é de R$ 293,47, pas sí vel de re co lhi- 
men to da CNH e sus pen são do di rei to de di ri gir.

Co mo fi ca rá
A par tir da en tra da em vi gor da no va lei, a in fra ção se- 

rá con si de ra da mé dia. A mul ta se rá de R$ 130,16 e acrés- 
ci mo de qua tro pon tos no pron tuá rio da Car tei ra Na ci o- 
nal de Ha bi li ta ção (CNH) do in fra tor.

Vi sei ra
A vi sei ra po de ser le van ta da quan do a mo to ci cle ta

es ti ver imo bi li za da na via, in de pen den te men te do
mo ti vo, de ven do ser ime di a ta men te res ta be le ci da a
po si ção fron tal aos olhos quan do o veí cu lo for co lo ca- 
do em mo vi men to.

A in fra ção dei xa rá de ser gra vís si ma(R$ 293,47) e
pas sa rá pa ra in fra ção mé dia(R$ 130,16)

Fon te: www.por tal do tran si to.com.br
5 mon ta do ras pa ra das por cau sa da pan de mia
A Nis san con fir mou nes ta quar ta (24) que vai in ter- 

rom per a pro du ção em Re sen de por du as se ma nas de vi- 
do ao agra va men to da pan de mia de Co vid-19. Os 850
fun ci o ná ri os da uni da de en tra rão em fé ri as co le ti vas na
sex ta (26), e a re to ma da es tá pre vis ta pa ra o dia 6 de
abril. Em no ta, a mon ta do ra diz que bus ca a se gu ran ça
de seus fun ci o ná ri os co mo par te do es for ço de re du zir o
im pac to da pan de mia, além de se adap tar ao ce ná rio
atu al do se tor au to mo ti vo pa ra ga ran tir a con ti nui da de
do ne gó cio. A se gun da fra se é uma re fe rên cia à fal ta de
com po nen tes nas li nhas de mon ta gem, pro ble ma co- 
mum às ou tras qua tro fa bri can tes que anun ci a ram pa- 
ra das na pro du ção.

Ge ne ral Mo tors, Volkswa gen, Mer ce des e Sca nia já
ha vi am anun ci a do as in ter rup ções nas li nhas de mon ta- 
gem.

Fon te:ces vi bra sil.com.br
Có di go de Trân si to Bra si lei ro (LEI Nº 9.503/97)
Art. 39. Nas vi as ur ba nas, a ope ra ção de re tor no de ve- 

rá ser fei ta nos lo cais pa ra is to de ter mi na dos, quer por
meio de si na li za ção, quer pe la exis tên cia de lo cais apro- 
pri a dos, ou, ain da, em ou tros lo cais que ofe re çam con- 
di ções de se gu ran ça e flui dez, ob ser va das as ca rac te rís- 
ti cas da via, do veí cu lo, das con di ções me te o ro ló gi cas e
da mo vi men ta ção de pe des tres e ci clis tas.

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

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março
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As instituições participantes do Pix estavam informando sobre essa possibilidade de que
outros usuários tenham conhecimento sobre a existência de sua chave Pix

Pa ra que o seu pa drão se ja
ins ta la do de for ma se gu ra
con fi ra as di cas a bai xo:
• Li ga ção mo no fá si ca em pos te au xi -
li ar

• Li ga ção mo no fá si ca no mu ro ou
pa re de

• Li ga ção tri fá si ca no mu ro de aço

Cri té ri os pa ra so li ci tar uma
li ga ção no va
• Não ter dé bi to pen den te jun to à
Equa to ri al Ener gia.
• Não po de exis tir uma uni da de con -
su mi do ra no lo cal pa ra o qual es tá
sen do so li ci ta do o ser vi ço.
• É ne ces sá rio pos suir o Pa drão de Li -
ga ção de vi da men te ins ta la do de acor -
do com o es ta be le ci do pe la As so ci a -
ção Bra si lei ra de Nor mas Téc ni cas –
ABNT e tam bém pe la Re so lu ção Ane -

el no 414/2010 ou ca so quei ra fi nan ci -
ar o pa drão no mo men to da so li ci ta -
ção do ser vi ço, com ex ce ção dos do -
mi cí li os ru rais com li ga ções mo no fá -
si cas, não con tem pla das pe lo Pro gra -
ma LUZ PA RA TO DOS que re ce be rão
gra tui ta men te pe la Equa to ri al Ener -
gia.
• Apre sen ta ção dos do cu men tos ori -
gi nais, a sa ber: Qual o ti po de li ga ção
(mo no fá si co ou tri fá si co).

Ca das tro de Pes soa Fí si ca:

Ca das tro de Pes soa Ju rí di ca:

TRANSAÇÃO FINANCEIRA

Contatos do celular 
integrados ao Pix

A
par tir de 1º de abril, os usuá- 
ri os do Pix po de rão in te grar 
as lis tas de con ta to de seus 
ce lu la res à fer ra men ta. A mu- 

dan ça no re gu la men to foi anun ci a da 
na se ma na pas sa da pe lo Ban co Cen- 
tral (BC) e pu bli ca da em re so lu ção, no 
Diá rio Ofi ci al da União. Se gun do o 
BC, ob je ti vo é fa ci li tar a iden ti fi ca ção 
de quem ca das trou seu nú me ro de ce- 
lu lar co mo cha ve Pix, sim pli fi can do 
ain da mais o pa ga men to com a fun ci- 
o na li da de.

Des de a se ma na pas sa da, as ins ti- 
tui ções par ti ci pan tes do Pix es ta vam 
in for man do so bre es sa pos si bi li da de 
de que ou tros usuá ri os te nham co- 
nhe ci men to so bre a exis tên cia de sua 
cha ve Pix. A fun ci o na li da de de ve ri fi- 
ca ção de cha ves re gis tra das se apli ca 
ao nú me ro de te le fo ne ce lu lar e tam- 
bém ao en de re ço de e-mail.

De acor do com a re so lu ção, a in for- 
ma ção de ve ser con ce di da em tem po 
há bil pa ra que os usuá ri os te nham 
con di ções de so li ci tar a ex clu são de 
sua cha ve Pix, se as sim de se ja rem.

Sis te ma de pa ga men tos ins tan tâ- 
ne os do Ban co Cen tral, o Pix per mi te 
a trans fe rên cia de re cur sos en tre con- 
tas ban cá ri as 24 ho ras por dia.

As tran sa ções são exe cu ta das em 
até 10 se gun dos, sem cus to pa ra pes- 
so as fí si cas. Pa ra usar o Pix, o cor ren- 
tis ta de ve ir ao apli ca ti vo da ins ti tui- 
ção fi nan cei ra e ca das trar as cha ves 
ele trô ni cas, que po dem se guir o nú- 
me ro do ce lu lar, o e-mail, o Ca das tro 
de Pes so as Fí si cas (CPF), pa ra pes so as 
fí si cas ou o Ca das tro Na ci o nal de Pes- 
so as Ju rí di cas (CNPJ), pa ra em pre sas.

O usuá rio tam bém po de ge rar uma

Da dos ca das trais

O USUÁRIO  DO PIX TAMBÉM PODE GERAR UMA CHAVE ALEATÓRIA

cha ve ale a tó ria, com um có di go de até 
32 dí gi tos ou mes mo usar os da dos da 
con ta.

Ca da cha ve ele trô ni ca es tá as so ci a- 
da a uma con ta ban cá ria. Pes so as fí si- 
cas po dem ter até cin co cha ves por 
con ta. Pa ra pes so as ju rí di cas, o li mi te 
so be pa ra 20.

Ou tra no vi da de, que en tra em fun- 
ci o na men to em abril, é que os usuá ri- 
os fi nais po de rão, em ca so de mu dan- 
ça no no me, so li ci tar al te ra ção das in- 
for ma ções, co mo no me com ple to, 
no me em pre sa ri al e tí tu lo do es ta be- 
le ci men to, sem a ne ces si da de de ex- 
cluir e re gis trar no va men te a cha ve.

Pa ra o BC, is so vai fa ci li tar por 
exem plo, o ajus te quan do uma pes soa 
al te rar o no me após o ca sa men to ou 
uma em pre sa al te rar o no me fan ta sia 
do es ta be le ci men to.

Tam bém se rá per mi ti do que o 
usuá rio fi nal pes soa na tu ral pos sa so- 
li ci tar o vín cu lo de seu no me so ci al à 
cha ve Pix.

Além dis so, hou ve mu dan ça no Re- 
gu la men to do Pix pa ra im pe dir que as 
ins ti tui ções fi xem li mi tes do nú me ro 
de tran sa ções Pix, se ja de en vio ou de 
re ce bi men to. De acor do com o BC, es- 
sa ve da ção é ne ces sá ria pa ra ga ran tir 
con di ções com pe ti ti vas equâ ni mes 
en tre di fe ren tes ins tru men tos de pa- 
ga men to.

PADRONIZAÇÃO

Critérios para a instalação do padrão de energia
Na ho ra de ins ta lar o pa drão de

ener gia em ca sa, é co mum que apa re- 
çam dú vi das acer ca de co mo os pro- 
ce di men tos de vem ser fei tos e os ma- 
te ri ais cor re tos a se rem uti li za dos. Ter
aten ção aos mí ni mos de ta lhes nes se
mo men to é de ci si vo pa ra a qua li da de
do for ne ci men to de ener gia elé tri ca
no seu lar, pois um ser vi ço mal fei to
po de re sul tar em uma má dis tri bui- 
ção elé tri ca e/ou até uma si tu a ção de
ris co.

Por is so, pa ra me lhor ori en tar vo cê
e sua fa mí lia, a Equa to ri al Ma ra nhão
reu niu al gu mas di cas pa ra que ser vi- 
ços des se ti po pos sam ser re a li za dos
de for ma se gu ra e li vre de qual quer in- 
ci den te.

A ins ta la ção e a ma nu ten ção do pa- 
drão de en tra da são de res pon sa bi li- 
da de do cli en te, des te mo do, é mui to
im por tan te que o pa drão se ja cons- 
truí do de acor do com as Nor mas exi- 
gi das e adap ta do a car ga de ener gia
que se rá uti li za da. Lem bre-se com
ener gia elé tri ca não se brin ca, por is so
si ga à ris ca to das as me di das de se gu- 
ran ça.

Um pa drão de ener gia é com pos to
por cai xa de me di dor, ele tro du tos, fi- 
os, dis jun tor, etc.

O pa drão é es sen ci al pa ra a ins ta la- 
ção dos com po nen tes que le va rão
ener gia elé tri ca da re de da Equa to ri al
até a sua Uni da de Con su mi do ra, por
is so, fi car aten to a qua li da de dos ma- 
te ri ais usa dos e con tra tar um pro fis si- 
o nal ca pa ci ta do na área pa ra re a li zar a
ins ta la ção é pri mor di al pa ra ga ran tir
sua se gu ran ça e fun ci o na men tos dos
ele tro do més ti cos em ca sa.

Os ma té ri as ne ces sá ri os pa ra es se
ti po de pa drão são: 1 Pos te de aço
qua dra do com ca pa ce te, 1 cai xa pa ra

me di dor mo no fá si co, 1 dis jun tor ter- 
mo mag né ti co e 2,5 me tros de fio de
co bre iso la do pa ra 750V.

Quan do a li ga ção for do mes mo la- 
do da re de, o ta ma nho do pos te de ve- 
rá aten der as me di das 70x70x2x5.000
mm, já no ca so a li ga ção se ja do ou tro
la do da re de, o ta ma nho do pos te se rá
70x70x2x7.000 mm.

A Cai xa de ve ser de po li car bo na to
com tam pa trans pa ren te re sis ten te a
rai os ul tra vi o le tas.

Pa ra es sa ca te go ria de pa drão
quan do a li ga ção for do mes mo la do
da re de, o ta ma nho do ele tro du to se rá
de 1”x2.400 mm, já pa ra li ga ção do la- 
do da re de, o ta ma nho do ele tro du to
se rá de 1”x4.000 mm. O pa drão po de- 
rá ser em bu ti do ou apa ren te.

Quan do a li ga ção for do mes mo la- 
do da re de, o ta ma nho do ele tro du to
se rá de 2”x2.400 mm, já se a li ga ção
for opos ta a re de as me di das do ele- 
tro du to de ve ser de 2”x4.000 mm.

A ener gia elé tri ca é um bem de con- 
su mo in vi sí vel e pe ri go so.

O pa drão de li ga ção é um item de
se gu ran ça que é exi gi do por lei pa ra
evi tar cho ques, quei ma de equi pa- 
men tos e até in cên di os.

Sem o pa drão ade qua do a Equa to- 
ri al Ener gia não po de ini ci ar uma re- 
la ção de con su mo ou for ne ci men to
de ener gia elé tri ca com o cli en te.

CPF, des de que não es te ja em si tu a-
ção ca das tral CAN CE LA DA ou ANU-
LA DA de acor do com Ins tru ção Nor- 
ma ti va da Re cei ta Fe de ral, e Car tei ra
de Iden ti da de ou ou tro do cu men to de
iden ti fi ca ção ofi ci al com fo to (Car tei- 
ra de Tra ba lho, Car tei ra de Mo to ris ta,
CRM) ou o RA NI (Re gis tro Ad mi nis- 
tra ti vo de Nas ci men to In dí ge na) pa ra
in dí ge nas que não pos su em CPF e RG.
Pa ra con su mi do res es tran gei ros: CPF
e Pas sa por te.

So men te o re pre sen tan te le gal da
em pre sa de ve rá apre sen tar car tão do
CNPJ, Ins cri ção Es ta du al (se ti ver),
con tra to ou es ta tu to so ci al ou ou tro
do cu men to que o ha bi li te (al te ra ção
do con tra to ou ata de no me a ção). Do-
cu men tos de iden ti fi ca ção (ori gi nais):
CPF, des de que não es te ja em si tu a ção
ca das tral can ce la da ou anu la da de
acor do com Ins tru ção Nor ma ti va da
Re cei ta Fe de ral, e Car tei ra de Iden ti-
da de ou ou tro do cu men to de iden ti fi- 
ca ção ofi ci al com fo to (Car tei ra de
Tra ba lho, Car tei ra de Mo to ris ta,
CRM).

Pa ra re pre sen tan tes es tran gei ros:
CPF e Pas sa por te. 

Ca so a so li ci ta ção se ja for mu la da
por ter cei ros, o so li ci tan te de ve rá ain-
da apre sen tar pro cu ra ção es pe cí fi ca
com fir ma re co nhe ci da em car tó rio e
os seus do cu men tos ori gi nais de CPF
e Iden ti da de.

SAÚ DE

Bra sil no ran king
dos paí ses com mais
ca sos de de pres são

O dis tan ci a men to so ci al de vi do à pan de mia da co vid-
19 no Bra sil foi uma das me di das im pos tas pe la do en ça
que pas sou a apre sen tar con sequên ci as pa ra a po pu la- 
ção, com o pas sar dos me ses, des de cri se fi nan cei ra a
da nos pa ra a saú de men tal. De acor do com uma pes qui- 
sa re a li za da pe la Uni ver si da de de São Pau lo (USP), o
Bra sil li de ra o ran king de 11 paí ses com mais ca sos de
de pres são e an si e da de du ran te a pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus. 

O Bra sil é o país que apre sen ta mais ca sos de an si e da- 
de (63%) e de pres são (59%); em se gun do lu gar es tá a Ir- 
lan da, com 61% das pes so as com an si e da de e 57% com
de pres são. Já em ter cei ro, apa re cem os Es ta dos Uni dos,
com 60% e 55%, res pec ti va men te. Em mo men to co mo
es te, cui dar da saú de e do bem-es tar é al go im por tan te
pa ra po der su pe rar as di fi cul da des.

A Or ga ni za ção mun di al de Saú de (OMS) afir ma que a
au sên cia de do en ças e en fer mi da des não é ga ran tia de
uma saú de 100%. É pre ci so um bem-es tar fí si co, men tal
e so ci al. 

Com o ce ná rio da se gun da on da da co vid-19, bus car
por uma saú de in te gral, po de aju dar no equi lí brio en tre
cor po e a men te, as sim co mo no con cei to de saú de in te- 
gral que en fa ti za que am bos de vem ser cui da dos. Des ta
for ma, pa ra es tar fi si ca men te sau dá vel, tam bém é pre ci- 
so es tar bem psi co lo gi ca men te.

Se gun do a fi si o te ra peu ta e pa les tran te so bre saú de e
bem-es tar, Pa trí cia Bo géa de Ma tos, que atua na Elan Vi- 
tal, em pre sa de de sen vol vi men to hu ma no, ga ran tir o
equi lí brio fí si co e emo ci o nal é um pro ces so que re quer
au to co nhe ci men to. Se gun do ela, é pre ci so des per tar o
in te res se pe lo au to cui da do em bus ca de uma saú de in- 
te gral. “Quan do o cor po re co nhe ce a ori gem do sin to ma
ins ta la do, ele po de pro du zir an ti cor pos pa ra au tor re gu- 
lar a dis fun ção, e des ta for ma, acon te ce o pro ces so na tu- 
ral de au to cu ra”, des ta ca a fi si o te ra peu ta.

Quan do o fo co é saú de in te gra da, pro fis si o nais de vá- 
ri as áre as de atu a ção da saú de se unem em prol da vi são
am pla do in di ví duo, pa ra bus car e re co nhe cer a ori gem
que es tá le van do ao sin to ma fí si co e/ou emo ci o nal do
in di ví duo. 

Ques tões so bre ali men ta ção, saú de bu cal, con tro le
das emo ções, equi lí brio psi co ló gi co, con di ções de mo- 
ra dia, re la ções so ci ais e uma sé rie de ou tros fa to res re la- 
ci o nam-se ao con cei to de saú de in te gral. A fi si o te ra peu- 
ta re la ta que, “tra ba lhar o de sen vol vi men to hu ma no,
com uma equi pe mul ti dis ci pli nar e de for ma in te gra da,
abre um le que de pos si bi li da des que au xi li am o cli en te a
olhar de for ma am pla pa ra a de man da es pe cí fi ca de que
ne ces si ta”. E re for ça ain da que, se as emo ções não fo rem
tra ba lha das, nes te pe río do de pan de mia, me dos po dem
ser aci o na dos, cau san do ins ta bi li da de e in se gu ran ças.

A ad mi nis tra do ra Lu ci a na Gue des, de 37 anos, con ta
que a sua ex pe ri ên cia com o Pro gra ma Pul sar, ofe re ci do
pe la Elan Vi tal, lhe aju dou na cons tru ção do au to co nhe- 
ci men to de seus sen ti men tos e emo ções. “Apren di a me
re co nec tar e a olhar pa ra mim, au men tei mi nha au to- 
con fi an ça e amor-pró prio. Con se gui per ce ber que o
mun do não se tra ta do que vi ve mos aqui fo ra, mas sim
do que trans bor da mos de den tro pa ra fo ra!”, re la ta a ad- 
mi nis tra do ra.

Já a Ad vo ga da Nayara Yasmim, de 30 anos, con ta que
o seu cres ci men to com o au to co nhe ci men to só foi pos- 
sí vel atra vés do Pro gra ma Pul sar. Ela fa la que, ini ci al- 
men te, a sua bus ca pe lo pro gra ma foi pa ra su pe rar al- 
guns trau mas de in fân cia, e a par tir de pro ce di men tos e
téc ni cas, ela ho je sa be li dar com le ve za as si tu a ções que
apa re cem no seu dia a dia. “Pa ra mim, foi mui to vá li do
ca da aten di men to. Eu sen ti uma evo lu ção. En trei uma
pes soa e saí ou tra. Ho je pos so en xer gar mi nhas es co- 
lhas, mi nhas ações, o que me fez per ce ber as opor tu ni- 
da des na mi nha fren te. Ve jo ou tro mun do”, fi na li za a ad- 
vo ga da.

Pa ra a psi qui a tra Aman da Mo ta, o seu tra ba lho tem
con tri buí do pa ra a in te gra ção do in di ví duo aten den do
su as ne ces si da des, por meio de um bom tra ba lho em
equi pe. “A mi nha mis são é in cen ti var a bus ca da saú de
ple na do ser hu ma no, sa ben do que é mui to gra ti fi can te
aju dar as pes so as a des per ta rem o seu me lhor”, res sal ta
a pro fis si o nal.

A bi o mé di ca Ân ge la Fal cai, que tam bém atua na Elan
Vi tal exe cu tan do o pro gra ma mul ti dis ci pli nar que é o
Pul sar, on de o cor po, a men te e o es pí ri to são o fo co.
Téc ni cas co mo a acu pun tu ra, ven to sa, au ri cu lo te ra pia,
aro ma te ra pia, co a ch e me di ta ção, com ob je ti vo de tra- 
zer o equi lí brio pa ra o cor po re a ti van do o flu xo na tu ral
da ener gia vi tal. Ela afir ma que “o di fe ren ci al da acu pun- 
tu ra e de um pro gra ma mul ti dis ci pli nar é que con se gue
tra tar o in di ví duo na to ta li da de. Aca ba sen do uma te ra- 
pia com ple ta que vai à raiz do pro ble ma e não só em
par tes de le”, apon ta a bi o mé di ca.

Pa ra mui tas pes so as, uma boa ali men ta ção, se ba seia
ape nas em co mer le gu mes e ver du ras, além de fi car lon- 
ge de açú ca res e gor du ras. 

Pa ra a nu tri ci o nis ta Lai a ne Sau to, “a ali men ta ção é
par te fun da men tal pa ra pro por ci o nar equi lí brio ao cor- 
po, di mi nuir os ris cos de in fec ções ou in fla ma ções, além
de au men tar a imu ni da de e de fe sa do or ga nis mo.” A
pro fis si o nal re la ta que sua ro ti na aten den do os cli en tes,
é o mo men to pa ra fa zer a ori en ta ção nu tri ci o nal, ba se a- 
da em es tra té gi as que pos si bi li tem a mu dan ça do com- 
por ta men to e aju dem na re la ção com a co mi da. “Fa zer
par te de uma equi pe mul ti dis ci pli nar, fo ca da pa ra o
bem-es tar fí si co e men tal do cli en te, for ta le ce ain da
mais meu tra ba lho e mi nha con fi an ça pa ra pres tar es ses
cui da dos”, fi na li za Lai a ne.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março
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Campeão maranhense Sub-20, utilizando jovens da região, seleção de Presidente
Medici, teve a experiência de representar o estado e revelar talentos na Copa do Brasil

NE RES PIN TO

PRESIDENTE MÉDICI

Celeiro de craques no
interior do Maranhão

O
fu te bol do Ma ra nhão já re- 
ve lou gran des ta len tos
oriun dos do in te ri or do es- 
ta do. Mui tos fi ca ram fa mo- 

sos, bri lha ram lá fo ra e até che ga ram a
ves tir a ca mi sa da Se le ção Bra si lei ra,
pro va de que o cra que nas ce em qual- 
quer lu gar do mun do. Pre ci sam ape- 
nas ter opor tu ni da des. O ín di ce de
apro vei ta men to des sas joi as que se
en con tram nas mais di ver sas re giões
do es ta do, no en tan to, con ti nua mui- 
to bai xo nos úl ti mos anos. Os clu bes
não têm os cha ma dos “olhei ros”, is to
é, aque les ob ser va do res que acom pa- 
nham as com pe ti ções ama do ras. Pre- 
fe rem im por tar de ze nas de atle tas,
que na gran de mai o ria  não cor res- 
pon dem às ex pec ta ti vas. Em ra rís si- 
mas ve zes o ín di ce de apro vei ta men to
su pe ra a de cep ção.

O des per dí cio pro vo ca do pe la
quan ti da de de im por ta ções, sem qua- 
li da de, é fru to da fal ta de es tru tu ra fi- 
nan cei ra. As sim,  mui tos atle tas pro- 

mis so res exis ten tes na zo na ru ral da
Ilha  e em ou tros mu ni cí pi os de po pu- 
la ções me no res não têm chan ces de
re a li zar seus so nhos.

Mais re cen te men te, os clu bes cha- 
ma dos gran des da ca pi tal ti ve ram que
ba ter pal mas pa ra um gru po da ca te- 
go ria Sub-20 for ma do em Pre si den te
Mé di ci, ci da de dis tan te 390 km de São
Luís, com uma po pu la ção es ti ma da
em 7 mil pes so as e lo ca li za da na Re- 
gião do Al to Tu ri. Lá não exis tem es co- 
li nhas, nem pra ça es por ti va de gran de
por te. Os jo vens atu am ape nas pe lo
pra zer da prá ti ca es por ti va.

Cam peões em 2020, nu ma dis pu ta
em que não eram con si de ra dos fa vo- 
ri tos ao tí tu lo, os ga ro tos ga ran ti ram o
di rei to de re pre sen tar o Ma ra nhão na
Co pa do Bra sil. 

O sor teio, po rém,  co lo cou a Li ga
Pre si den te Mé di ci de ca ra com um ti- 
me acos tu ma do a le van tar tí tu los na- 
ci o nais: a So ci e da de Es por ti va Pal- 
mei ras-SP, em jo go dis pu ta do no úl ti- 
mo dia 12 de mar ço, no Al li anz Par- 
que. Eles qua se não acre di ta vam na- 
que le mo men to. Pa re cia um so nho pi- 

sar num gra ma do sin té ti co on de ali já
es ti ve ram gran des no mes do fu te bol
bra si lei ro e do con ti nen te. Mes mo
ten do no gru po al guns atle tas de re co-
nhe ci do ta len to e pre ten di dos por
clu bes de ou tros es ta dos, o ti me ma- 
ra nhen se foi go le a do e eli mi na do,
mas is so não cau sou gran de cons tran-
gi men to aos jo vens e à co mis são téc-
ni ca. 

“Acho que pe sou a di fe ren ça en tre a
pre pa ra ção fí si ca,  ape sar do bom tra- 
ba lho fei to pe lo nos so pre pa ra dor Ti a- 
go Coim bra, a es tru tu ra que tem o
Pal mei ras em com pa ra ção com aqui- 
lo que te mos. Trei na mos mui to pou- 
co. Ago ra, o que va leu foi a ex pe ri ên-
cia que ti ve mos de en fren tar um gran-
de clu be, dis pu tar uma com pe ti ção
na ci o nal por nos so pró prio mé ri to. O
gru po es tá de pa ra béns pe la sua de di- 
ca ção, sei que mui tos des ses atle tas
es tão em con di ções de se rem tra ba-
lha dos pa ra se rem apro vei ta dos não
só no Ma ra nhão, mas em ou tros es ta- 
dos, por que já mos tra ram o ta len to
que pos su em”, ana li sa o téc ni co Jail- 
son Ma tos Tei xei ra (Ne gue ba).

Trabalho tira jovens do caminho das drogas

O trei na dor, nas ci do na Re gião do
Al to Tu ri, diz que a ga ro ta da, en fren ta
mui tas di fi cul da des pa ra le var em
fren te o so nho de um dia dis pu ta rem
uma com pe ti ção pro fis si o nal e  bri- 
lha rem, quem sa be,  em ou tros cen- 
tros es por ti vos. “Eles, na sua gran de
mai o ria, tra ba lham na se de ou na ro- 
ça,  e têm pou co tem po pa ra trei nar,

as sim co mo eu, que pa ra so bre vi ver
com mi nha fa mí lia te nho que  me vi- 
rar e até tra ba lhar na cons tru ção ci vil.
Pa ra che gar mos a São Pau lo,  is so só
foi pos sí vel com a aju da do pre fei to
Ca çu la Co e lho, re cém em pos sa do, e a
CBF, que cus te a ram trans por te, hos- 
pe da gem e ali men ta ção”, con ti nua.

Ne gue ba en fa ti za que não vai de- 
sis tir do seu tra ba lho, con tan do com a
aju da de vo lun tá ri os e das au to ri da- 
des mu ni ci pais, no en tan to, re co men- 
da que os clu bes da ca pi tal pas sem a
se in te res sar mui to mais pe los jo vens
ta len tos exis ten tes no in te ri or. “Acho
que re a li za mos um tra ba lho im por- 
tan te, aqui, por que ao mes mo tem po
em que va mos des co brin do ta len tos
pa ra o fu te bol, ti ra mos es ses jo vens
do ca mi nho das dro gas e abri mos ou- 
tro que po de ser de mui to fu tu ro pra
eles. Bons jo ga do res exis tem nes sa e
em ou tras ci da des da re gião. Pos so até
ci tar al guns no mes, co mo o meia
Mar ti co, 19 anos, Ga bri el, vo lan te da
mes ma ida de, o za guei ro Bru no Mas- 
sía, de 20 anos, o la te ral es quer do
Fon se ca e o za guei ro Ne gão, de 1,88m,
19 anos, que têm mui to fu tu ro”, des- 
ta ca.

Atle tas jo vens, do ta dos de bo as

qua li da des, são en con tra dos não ape- 
nas em Pre si den te Mé di ci, mas em
 San ta Lu zia do Pa ruá, No va Olin da do
Ma ra nhão, Cân di do Men des, Zé Do ca
e Ma ra ca çu mé, en tre ou tros mu ni cí- 
pi os que com põem a Re gião do Al to
Tu ri.

Fi na li zan do, Ne gue ba re co nhe ce a
im por tân cia do tra ba lho re a li za do pe- 
lo au xi li ar Gil ci van na ob ser va ção de
atle tas nas ci da des vi zi nhas e con si- 
de ra que se hou ver apoio das au to ri- 
da des, o Al to Tu ri po de, a mé dio pra- 
zo, pen sar em ter um re pre sen tan te
na Sé rie B do Cam pe o na to Ma ra-
nhen se.

“Sei que is so não é fá cil, de pen de
de mui ta coi sa, prin ci pal men te es tru- 
tu ra fi nan cei ra, ad mi nis tra ti va, en- 
fim, mui ta pre pa ra ção den tro e fo ra
de cam po. Por en quan to, nos so tra ba- 
lho se gue mes mo é fo ca do no ama dor,
re ve lan do es ses jo ga do res e con cor-
ren do em ou tras dis pu tas pa ra le var
mais lon ge o no me do es por te em
nos sa re gião, mas quem sa be, se um
dia mais tar de hou ver in te res se de
quem pre ten da in ves tir no fu te bol, te-
nha mos um re pre sen tan te na Sé rie B
do Ma ra nhen se. Só o fu tu ro di rá”, fi- 
na li za.

• Sam paio x Goiás
• CSA x Sam paio
• Sam paio x Pon te Pre ta
• Ope rá rio x Sam paio
• Sam paio x Con fi an ça
• Brus que x Sam paio
• Sam paio x Bo ta fo go
• Re mo x Sam paio
• Sam paio x Lon dri na
• Vas co-RJ x Sam paio
• Vi tó ria x Sam paio
• Sam paio x Co ri ti ba
• Gua ra ni x Sam paio
• Sam paio x CRB
• Bra sil-RS x Sam paio
• Vi la No va x Sam paio
• Sam paio x Náu ti co
• Cru zei ro x Sam paio
• Sam paio x Avaí

DA NI EL AMO RIM

SÉRIE B

Sampaio estreará em
casa diante do Goiás

SAMPAIO ESTREIA NO ESTÁDIO CASTELÃO, NA SÉRIE B DE 2021

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol apre sen tou a
ta be la bá si ca da Sé rie B 2021. Pe lo se gun do ano con se- 
cu ti vo na dis pu ta, o Sam paio fa rá seu pri mei ro jo go em
São Luís. O ad ver sá rio se rá o Goiás, em con fron to que
es tá pre vis to pa ra 28 ou 29 de maio.

A com pe ti ção te rá du ra ção de seis me ses, com a úl ti- 
ma ro da da mar ca da pa ra o dia 27 de no vem bro. O Tri co- 
lor en cer ra rá sua par ti ci pa ção atu an do con tra o Avaí,
em Flo ri a nó po lis. Uma no vi da de na Sé rie B des te ano é
o li mi te pa ra a tro ca de trei na do res. Ca da clu be só po de- 
rá ter dois téc ni cos em to da a com pe ti ção. A Bo lí via
Que ri da vo tou a fa vor da re gra. A CBF ain da não di vul- 
gou da tas de fi ni ti vas, ho rá ri os e lo cais dos jo gos. 

Pri mei ro tur no

PAPÃO DO NORTE

“Dar nossa cara à equipe”,
destaca Júnior Amorim

JÚNIOR AMORIM TERÁ UMA SEMANA CHEIA DE TREINOS

De pois de co man dar ape nas três trei na men tos pa ra
es tre ar à fren te do Mo to Club, o téc ni co Jú ni or Amo rim
apro vou o adi a men to da par ti da con tra o São Jo sé. Com
is so, o trei na dor te rá se ma na com ple ta pa ra se guir co- 
nhe cen do o elen co de for ma mais pro fun da e im plan tar
a sua fi lo so fia de tra ba lho jun to ao gru po de jo ga do res.

Até do min go, o Pa pão se gue se pre pa ran do pa ra bus- 
car a quin ta vi tó ria no Es ta du al. Amo rim es pe ra que a
equi pe evo lua e se apro xi me do seu “DNA” em re la ção à
pos tu ra tá ti ca.

Pa ra o con fron to di an te do Pei xe Pe dra, o Pa pão não
con ta rá com o la te ral-di rei to Di e go Re nan e o ata can te
Fe li pe Cruz, que es tão sus pen sos. Além dis so, o za guei ro
Ro dri go Bar re to, o meia Clei ti nho e o meia-ata can te Rai
con ti nu am em tra ta men to no de par ta men to mé di co e
não fi ca rão dis po ní veis.

Com 12 pon tos, o Ru bro-Ne gro li de ra o Ma ra nhen se e
em ca so de no va vi tó ria ga ran ti rá uma va ga di re ta nas
se mi fi nais da com pe ti ção. Mo to Club e São Jo sé jo ga rão
na se gun da-fei ra, às 15h30, no Nho zi nho San tos.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março
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NOVIDADES

Confira o que chega
na Netflix em abril

A
Net flix di vul gou sua lis ta de fil mes, sé ri es, do cu- 
men tá ri os e ani mes que che ga rão ao ca tá lo go
na ci o nal em abril. O mês é mar ca do es pe ci al- 
men te pe las pro du ções ori gi nais, en tre elas o

se ri a do Som bra e Os sos, que adap ta a obra de Leigh Bar- 
du go.O stre a ming tam bém deu um des ta que es pe ci al
pa ra as pro du ções de ter ror, in cluin do três fil mes ori gi- 
nais: À Es prei ta do Mal, Fu ja e Vo zes e Vul tos.

En tre as obras não ori gi nais da Net flix, os mai o res
des ta ques são pa ra a tri lo gia de fil mes do Ram bo e pa ra
os dois pri mei ros lon gas de Sh rek. Con fi ra abai xo a pro- 
gra ma ção do mês no stre a ming.

Gri te, Vo cê Es tá Sen do Fil ma do: Tem po ra da 2 (ori gi- 
nal Net flix)

Ca sas as som bra das, ne cró po les de ar re pi ar e mui to
mais: Ga ten Ma ta raz zo che gou com no vas pe ga di nhas
que vão fa zer vo cê mor rer… de rir!

A For ça da Na tu re za (ori gi nal Net flix)
Ao eva cu ar um con do mí nio de vi do a um fu ra cão, po- 

li ci ais se unem a um gru po de mo ra do res pa ra en fren tar
cri mi no sos que in va dem o lo cal em bus ca de 55 mi lhões
de dó la res. Es tre lan do Mel Gib son e Ka te Bosworth.

A Lis ta de Schin dler
Os kar Schin dler gas ta to da a sua for tu na pa ra aju dar a

li ber tar 1.100 ju deus de Aus chwitz du ran te a Se gun da
Guer ra Mun di al. Pro du zi do e di ri gi do por Ste ven Spi el- 
berg e ven ce dor do Os car de Me lhor Fil me em 1994.

Pren da-Me Se for Ca paz
Um agen te do FBI de ci de co lo car o vi ga ris ta Frank

Abag na le Jr. atrás das gra des. Mas man tê-lo lá não se rá
na da fá cil. Com Le o nar do Di Ca prio e Tom Hanks.

A Tra ves sia
Es ta é a ver da dei ra his tó ria de Phi lip pe Pe tit, que de- 

sa fi ou a mor te e a lei ao atra ves sar uma cor da bam ba no
al to das Tor res Gê me as em 1974. Es tre la do por Jo seph
Gor don-Le vitt.

O Ga ro to da Ca sa ao La do
A be la e re cém-di vor ci a da Clai re (Jen ni fer Lo pez) se

en vol ve com o ami go de seu fi lho ado les cen te, e as con- 
sequên ci as são mui to pi o res do que ela po de ria ima gi- 
nar.

Ram bo  – Tri lo gia
John Ram bo (Sylvester Stal lo ne) é um he rói de guer ra

ve te ra no que aca ba vi ran do um fu gi ti vo e ar ma uma
ver da dei ra guer ri lha em res pos ta. Ram bo é re cru ta do
pa ra aju dar a en con trar pro vas de que há pri si o nei ros de
guer ra no Vi et nã, mas a mis são aca ba vi ran do um res ga- 
te.

A Ma gia dos An des: Tem po ra da 2 (ori gi nal Net flix)
Des cu bra tu do o que os An des têm pa ra con tar. Há

sem pre uma no va pai sa gem, aven tu ra ou his tó ria nas
mon ta nhas que cru zam e unem se te paí ses da Amé ri ca
do Sul.

His tó ri as pa ra Ves tir (ori gi nal Net flix)
Nes ta sé rie do cu men tal en gra ça da e co mo ven te, vá ri- 

as pes so as con tam his tó ri as fas ci nan tes so bre su as pe- 
ças de rou pa mais sig ni fi ca ti vas.

Sh rek 1 e 2
Com a mis são de res ga tar uma be la prin ce sa das gar- 

ras de um dra gão, um ado rá vel ogro se une a um es pi ri- 
tu o so bur ro. .

De mon Slayer: Ki met su no Yaiba
Demô ni os mas sa cra ram sua fa mí lia e amal di ço a ram

sua ir mã. Ago ra, Tan ji ro ini cia sua jor na da pa ra en con- 
trar a cu ra e se vin gar.

O Pa raí so e a Ser pen te (ori gi nal Net flix)
Nos anos 1970, o im pi e do so as sas si no Char les Sobh- 

raj ata ca vi a jan tes que ex plo ram a “tri lha hip pie” do Su- 

des te Asiá ti co. Ba se a da em fa tos.
Al ma de Cowboy (ori gi nal Net flix)
Um ado les cen te re bel de vai mo rar com o pai du ran te

o ve rão e des co bre um lar nu ma co mu ni da de de cau bóis
ne gros da Fi la dél fia, nos Es ta dos Uni dos. Um fil me de
Ricky Staub com Idris El ba.

Os Se gre dos de Ma da me Clau de (ori gi nal Net flix)
Na Pa ris dos anos 1960, a in fluên cia de Ma da me Clau- 

de vai além do mun do da pros ti tui ção — até que a che- 
ga da de uma jo vem ri ca ame a ça mu dar tu do nes ta sé rie
fran ce sa.

Fu ja (ori gi nal Net flix)
Em bus ca de li ber da de de pois de um lon go tra ta men- 

to mé di co, a ado les cen te Ch loe sus pei ta que a mãe es- 
con de se gre dos si nis tros. Com Sa rah Paul son e Ki e ra Al- 
len.

Co ded Bi as
Es te do cu men tá rio in ves ti ga o viés nos al go rit mos

de pois que um pes qui sa dor do MIT Me dia Lab des co- 
briu fa lhas na tec no lo gia de re co nhe ci men to fa ci al.

Reu nião de Fa mí lia: Par te 3 (ori gi nal Net flix)
A vi da fi nan cei ra da fa mí lia Mc Kel lan não vai na da

bem, mas o que não fal ta é amor. Jun tos, eles vão en fren- 
tar de si lu sões, per das e ad ver si da des nes ta tem po ra da.

4 Con tra o Apo ca lip se: Fe liz Apo ca lip se pra Vo cê
(ori gi nal Net flix)

É vo cê que vai to mar as de ci sões pa ra aju dar Jack e
seus ami gos a so bre vi ver nes ta aven tu ra in te ra ti va e
pós-apo ca líp ti ca!

O Mai or Rou bo de Ar te de To dos os Tem pos (ori gi nal
Net flix)

Em 1990, dois ho mens dis far ça dos de po li ci ais en- 
tram em um mu seu de Bos ton e rou bam uma for tu na
em obras de ar te. Mer gu lhe nes te cri me au da ci o so até
ho je não re sol vi do.

Es qua drão Tro vão (ori gi nal Net flix)
Du as ami gas de in fân cia se re en con tram e aca bam

for man do uma du pla de su per-he roí nas quan do uma
de las cria uma fór mu la que dá su per po de res a pes so as
co muns. Com Me lis sa McCarthy e Oc ta via Spen cer.

Meu Amor: Seis His tó ri as de Amor Ver da dei ro (ori- 
gi nal Net flix)

Seis ca sais de vá ri as par tes do mun do, in clu si ve do
Bra sil, vi vem re la ci o na men tos du ra dou ros e com par ti- 
lham su as his tó ri as de amor em re la tos fil ma dos ao lon- 
go de um ano.

Mighty Ex press: Tem po ra da 3 (ori gi nal Net flix)
Es ses trens for tes e rá pi dos es tão sem pre pron tos pa- 

ra sal var o dia com res ga tes he rói cos e ma no bras emo ci- 
o nan tes na Vi la Fér rea!

Amor e Mons tros (ori gi nal Net flix)
Se te anos de pois de so bre vi ver a um ver da dei ro apo- 

ca lip se, o aza ra do Jo el (Dylan O’Bri en) sai do bun ker
sub ter râ neo pa ra ten tar vol tar com a ex nes te fil me que
aca ba de ser in di ca do ao Os car de me lho res efei tos vi su- 
ais.

Por que Vo cê me Ma tou? (ori gi nal Net flix)
Com se de de jus ti ça e vin gan ça, uma fa mí lia ar ra sa da

pe la dor usa as re des so ci ais pa ra en con trar as pes so as

que ma ta ram a jo vem Crystal The o bald.

Ra di o ac ti ve (ori gi nal Net flix)
Mo vi da por uma men te bri lhan te e uma gran de pai- 

xão, Ma rie Cu rie (Ro sa mund Pi ke) em bar ca em uma jor- 
na da ci en tí fi ca com o ma ri do, Pi er re (Sam Riley). Jun tos,
eles fa zem des co ber tas que vão mu dar o mun do. Um fil- 
me de Mar ja ne Sa tra pi.

La bi rin to do Me do (ori gi nal Net flix)
Um es cri tor trau ma ti za do pe la mor te da ir mã vol ta à

Áfri ca do Sul pa ra in ves ti gar uma sé rie de even tos pa ra- 
nor mais pa ra seu no vo li vro.

Ve lo zes & Fu ri o sos – Es piões do As fal to: Tem po ra da
4: Mé xi co (ori gi nal Net flix)

Acu sa dos de um cri me que não co me te ram, os Es- 
piões do As fal to fo gem pa ra o Mé xi co pa ra lim par seu
no me e aca bam des co brin do um pla no di a bó li co.

À Es prei ta do Mal (ori gi nal Net flix)
Em bus ca de um ado les cen te de sa pa re ci do, o de te ti- 

ve de uma pe que na ci da de des co bre que uma pre sen ça
ma lig na per tur ba sua fa mí lia. Es tre lan do He len Hunt.

Som bra e Os sos (ori gi nal Net flix)
Em um mun do des truí do pe la guer ra, a ór fã Ali na

Star kov des co bre que tem po de res ex tra or di ná ri os e vi ra
al vo de for ças som bri as.

Di ga-me Quan do (ori gi nal Net flix)
Will tra ba lha de mais, mas de ci de lar gar a mo no to nia

da vi da em Los An ge les pa ra re a li zar o úl ti mo de se jo do
avô: vi si tar os prin ci pais pon tos tu rís ti cos da Ci da de do
Mé xi co e se apai xo nar.

Sexify (ori gi nal Net flix)
Pa ra cri ar um apli ca ti vo de se xo, uma jo vem e su as

ami gas de ci dem ex plo rar o mun do da in ti mi da de e aca- 
bam des co brin do mui to so bre elas mes mas.

He ads pa ce – Guia pa ra Dor mir Me lhor (ori gi nal
Net flix)

A sé rie ex pli ca no ções bá si cas so bre o so no, in cluin do
insô nia, so nhos e co mo dor mi mos. Ca da epi só dio ter- 
mi na com uma me di ta ção re la xan te.

O In for man te (ori gi nal Net flix)
De pois de uma mis são fra cas sa da, um in for man te do

FBI é obri ga do a con ti nu ar tra ba lhan do in fil tra do pa ra
des man te lar uma qua dri lha, só que ago ra den tro da pri- 
são.

Vo zes e Vul tos (ori gi nal Net flix)
Um ca sal se mu da da ci da de gran de pa ra um pe que- 

no vi la re jo e aca ba des co brin do o la do som brio do ca sa- 
men to — e a his tó ria si nis tra do no vo lar.

O Ino cen te (ori gi nal Net flix)
Um cri me aci den tal en che a vi da de um ho mem de

in tri gas e as sas si na tos nes ta sé rie es pa nho la. Quan do fi- 
nal men te ele en con tra o amor e a li ber da de, uma li ga- 
ção traz es se pe sa de lo de vol ta.

Pet Stars (ori gi nal Net flix)
Com a aju da de em pre sá ri os am bi ci o sos, es ses pets

mi ma dos (e seus do nos) ga nham fa ma nas re des so ci ais
— e pi lhas de di nhei ro.

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março
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C
omo centenas de pessoas, Bacelar en-
frenta os desafios de uma crise sani-
tária e financeira, desencadeada pela 
Covid-19. “É preciso enfrentar e su-

perar os desafios, respeitando às milhares de 
vidas perdidas”, diz. Com a habilidade e com-
petência de quem, na primeira crise enfrenta-
da ainda estudante, gerenciou e pagou as pró-
prias mensalidades do Colégio Marista com 
aulas particulares de inglês, o empresário se-
gue conduzindo a equipe Via Mundo em meio 
a tanta turbulência. 

Bacelar mantem a esperança e, em plena 
pandemia, inova com o projeto pedagógico e 
cultural Bolsa de Intercâmbio Maria Firmina dos 
Reis, com foco na vida e obra da maranhense 
Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista 
brasileira. O projeto, que integra as diretrizes 
de responsabilidade social da Via Mundo, vai 
oportunizar a ida de uma estudante quilom-
bola de Guimarães, onde viveu Maria Firmina, 
para a cidade de Córdoba, na Argentina. Gui-
marães, por sua vez, receberá um (a) estudante 
da Argentina. O convênio do projeto foi assi-
nado semana passada com a instituição argen-
tina, a EduQuality, a Prefeitura de Guimarães, 
por meio da secretaria de Cultura e Turismo, o 
governo do Estado do Maranhão, por meio da 
Secretaria de Estado de Educação. A iniciativa 
conta ainda com apoio da Inspirar Inovação & 
Comunicação.

Ainda na sua época de estudante, Bacelar 
conta que queria ser embaixador cultural do 
Maranhão de tão apaixonado que é pela sua 
terra. Como empresário, apoia não só a cultura 
como o grupo Boi Barrica, mas também o espor-
te, além da educação. A Via Mundo é patrocina-
dora do Sampaio Basquete. Mantém também 
parceria com o Governo do Maranhão, sendo 
responsável pela execução dos programas de 
internacionalização da educação de alunos da 
rede pública estadual.  

Atualmente, Bacelar é coordenador Nor-
te-Nordeste da Belta (Associação Brasileira de 
Agências de Intercâmbio) e chegou a ser reco-
nhecido na Assembleia Legislativa de São Paulo 
por sua contribuição ao aprendizado da língua 
inglesa em homenagem ao Centro Paula Souza. 

Graduado em Administração de Empresas, 
com pós-graduação em Marketing e Gestão de 
Empresas pela Gama Filho (RJ) e uma longa lista 
de cursos nas áreas de negócios e economia na 
Dinamarca, Estados Unidos e Canadá, Bacelar 
conta como é possível manter a esperança no 
futuro e a importância de continuar investin-
do em projetos sociais como a oferta de bolsa 
para estudantes da rede pública. 

O Imparcial - Em meio à pandemia e 
a economia parada, o que motiva a 
desenvolver projetos como o Bolsa 
Maria Firmina dos Reis que, acima de 
tudo, transformam vidas?

Bacelar – Há 22 anos optamos por ser em-
presa cidadã que transforma socialmente a vida 
das pessoas. É uma questão pessoal de cidada-
nia.  Ao possibilitar a troca de experiências en-
tre uma estudante quilombola e um argentino, 
tendo como viés a obra de Maria Firmina que 
denunciou a condição o cenário de desigual-
dade vivido pelos escravizados e pelas mulhe-
res no século XIX, resgatamos a nossa história 
e colaboramos para uma sociedade mais justa.

O Imparcial - Como seguir, no 
setor turístico, em meio a tantas 
dificuldades oriundas do contexto 
pandêmico? 

Bacelar – Já vivenciamos inúmeras crises na 
Via Mundo, inclusive o próprio surgimento da 
empresa, a alta do dólar, o atentado no World 
Trade Center (EUA) e a gora a pandemia, com 
milhares de mortes. O medo e a necessidade 
me fizeram valorizar os recursos que se tiram 
de uma crise: conhecimento, trabalho, esforço, 
criatividade e resiliência. A criatividade é o que 
vai nos segurar. Nossos pacotes estão voltados 
também para o potencial turístico maranhense 
e brasileiro. O diálogo, profissionalismo e trans-
parência fizeram que nossos pacotes para o ex-
terior fossem 95% adiados e não cancelados.  A 
vacina é a saída para conter a pandemia e para 
o retornarmos à normalidade. Alguns países, 
com a vacinação em massa, já recebem estu-
dantes estrangeiros para intercâmbio. 

 

Antônio Bacelar
“Dentro de mim, tem um pouco disso de querer compartilhar o mundo”. A frase é de Antônio Bacelar Jú-

nior, empresário maranhense que há 22 anos deu início à empresa Via Mundo que incentiva jovens e adul-

tos a realizarem o sonho de estudar e vivenciar a experiência de um intercâmbio cultural. Bacelar desde os 

14 anos trabalha, incentivado principalmente pela mãe que dizia “trabalhar não é vergonhoso”.

O Imparcial – A pandemia trouxe 
mudança de comportamento na 
cultura das organizações? 

Bacelar – Temos um papel social não so-
mente de gerar empregos. A pandemia refor-
çou essa diretriz na Via Mundo e a Bolsa Maria 
Firmina é um exemplo. A ideia é levar o proje-
to para outros municípios. Acredito muito na 
educação para transformar vidas. Sempre via 
os estudos como um trampolim para os meus 
projetos pessoais e para ter minha independên-
cia. Essencial é oportunizar aprendizado para 
crescimento pessoal e profissional das pessoas. 
Na minha equipe, 90% são pessoas oriundas de 
escolas públicas e recebem treinamentos para 
se aperfeiçoarem. Hoje elas participam de reu-
niões com parceiros estrangeiros e viajam ao 
exterior para rodadas de negócios. Planejamos 
e executamos, via Governo do Estado, o Iema 
no Mundo (envio de estudantes para o exte-
rior), o Mundo no Iema (vinda de estudantes 
do exterior para a rede pública de ensino no 
Maranhão) e o Cidadão do Mundo, programa 
por meio do qual o Governo do Estado já en-
viou mais de 300 estudantes para programas de 
idiomas no exterior. Nossa Feira de Intercâm-
bio arrecada mais de uma tonelada de alimen-
tos destinados a instituições sociais. Acredito 
que só exercendo mesmo este papel teremos 
um trabalho sustentável e a durabilidade em 
nossas sociedades empresas. 

O Imparcial - O que motivou você a 
ser um empreendedor?

Bacelar – Sempre fui muito disciplinado nos 
estudos e no esporte e o inglês me abriu portas. 
Minha família sempre esteve envolta com cos-
tumes e línguas estrangeiras, devido aos empre-
endimentos industriais no interior do Estado. 
Eu gostava muito de ler também e via o mun-
do pelos livros. Aos 14 anos já ministrava au-
las de inglês para os meus colegas em São Luís. 
Vi minha família fazer negócios inovadores no 
Maranhão, escutava minha avó materna falar 
de sua vontade de conhecer o mundo e viven-
ciei, claro como todo mundo, alguns conflitos 
pessoais e familiares.  Juntou tudo isso com a 
minha vontade de ter a minha independência 
financeira e resultou no empreendedor. Aos 20 
anos fiz o meu primeiro intercâmbio, não o High 
Scholl, mas um curso de Negócios na Inglater-
ra com estágio na Dinamarca. De lá pra cá, não 
parei mais. Eu queria compartilhar o mundo. 

O Imparcial - O que você destacaria 
na tua trajetória profissional? 

Bacelar - Tive a sorte de conhecer pesso-
as incentivadoras e empreendedoras aqui em 
São Luís que me influenciaram. Minha irmã e 
o marido com a escola de idiomas, Pink and 
Blue, o professor Cidinho Marques, entre ou-
tros. Ao voltar do curso na Inglaterra, assumi a 
coordenação de intercâmbio do Pink and Blue, 
depois fui ser funcionário da Oliver Turismo e 
por último montei a Via Mundo. Nessa época, 
dava palestras em escolas sobre Intercâmbio 
Cultural e tinha todo um diferencial: convida-
va estrangeiros para falar sobre a experiência, 
envolvia os alunos com vídeos, principalmente 
da Inglaterra. Trabalhava muito! Um marco na 
empresa foi quando consegui quebrar o mono-
pólio do Yazigi Internexus (empresa nacional) 
responsável em mandar estudantes do Yazigi 
de todo o país para o exterior. Em São Luís, eu 
ficava responsável. Abriram-se muitas portas, 
mas enfrentei umas das principiais crises: o 
atentado as Torres Gêmeas, com adolescentes 
maranhenses em Nova York. Um aprendizado!

O Imparcial - Como surgiu a Via 
Mundo? Qual o diferencial do 
empreendimento? 

Bacelar – A escola inglesa e o estágio na 
Dinamarca foram determinantes para eu 
enxergar que a experiência do intercâmbio 
cultural em outro país precisava de um cui-
dado e de um preparo. Ao criar a Via Mundo, 
trabalhamos muito a questão do cuidado, 
do preparo dos adolescentes antes do em-
barque. Até hoje, trabalhamos a Orientação 
antes da viagem com a troca de percepções 
de quem já vivenciou de seis meses a um 
ano no exterior. Isso marcou tanto, que 80% 
dos nossos clientes hoje são filhos daquelas 
pessoas que participaram desse momento 
na década de 90. Outro diferencial foi tor-
nar acessível o intercâmbio para todos, ora 
abrindo fronteiras para novos destinos, ora 
desenvolvendo pacotes para todos os públi-
cos das mais variadas faixas etárias e clas-
ses sociais. 

O Imparcial - Com 32 anos de 
experiência no setor turístico e de 
intercâmbio cultural, enfrentando 
várias crises, o que fica de 
aprendizado? 

Bacelar – Que o conhecimento dignifica 
o trabalho. Que o esforço, mesmo de uma 
panfletagem na porta de uma das boates 
mais famosas de São Luís ou na Feirinha da 
cidade (mesmo com o olhar de condenação 
de muitos), traz resultado. Que oportuni-
zar aprendizado é formar pessoas para es-
tarem juntos e com você. Que a humildade 
é essencial para diariamente termos forças 
para sustentar o nosso trabalho. Que é im-
portante celebrar com alegria, o tamanho 
e o alcance do nosso trabalho.
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Lideranças políticas do Maranhão, quarta-feira, 24, em Brasília , reunidas para fortalecer campanha “Vacina para Todos Já”

Políticos do Maranhão dão força à
campanha “Vacina para Todos Já”

Um gru po de li de ran ças po lí ti cas do nos so es ta do, gran de par te li ga da ao PDT, re a li zou uma reu nião nes- 
ta úl ti ma quar ta-fei ra, 24,em Bra sí lia pa ra ar ti cu lar ações de en fren ta men to à pan de mia da Co vid-19 no Ma- 

ra nhão. Pa ra o se na dor Wer ver ton Ro cha, a reu nião foi mo ti va da pe la gran de pre o cu pa ção em ga ran tir as
con di ções ne ces sá ri as pa ra que a po pu la ção te nha ga ran tia de aten di men to em ca so de ado e ci men to e, so- 
bre tu do, de pre ven ção com as me di das cor re tas e va ci na ção em mas sa. “Jun tos po de mos tra ba lhar e co lo car
as for ças dos nos sos man da tos e dos nos sos par ti dos pa ra aju dar o es ta do e os mu ni cí pi os”, pos tou o se na- 
dor na sua re de so ci al. A reu nião ser viu, prin ci pal men te, pa ra for ta le cer a cam pa nha #va ci na pa ra to dos já e
con tou tam bém com as pre sen ças de Gil Cu trim, Er lâ nio Xa vi er, Jus ce li no Fi lho, Mar cio Ho nai ser, Car los

Ma dei ra, Cle ber Ver de, Pe dro Lu cas Fer nan des e do pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, Os mar Fi- 
lho. “Es ti ve em uma im por tan te reu nião com lí de res po lí ti cos do nos so es ta do, em Bra sí lia. Dis cu ti mos so- 

bre a aqui si ção de mais va ci nas, ações de en fren ta men to à Co vid-19 e for mas de ame ni zar o im pac to da pan- 
de mia em to do o nos so Ma ra nhão”, pos tou Os mar Fi lho, no seu Ins ta gram, na quar ta-fei ra.

Os jornalistas Adriana Vieira (InterMídia Comunicação Integrada) e Leonardo Sampaio (FIEMA), do Maranhão, integram o
movimento #Respeitonasredes – por mais diálogo e menos cancelamentos que também terá presença digital nas redes.

A radialista Karol Sampaio havia dado uma pausa na sua carreira na rádio
maranhense e volta super empolgada com um projeto novo e irreverente: “Muito
feliz em voltar a fazer o que amo”, celebra.

O presidente da FIEMA, Edilson Baldez das Neves e o vice-presidente da entidade,
Cláudio Azevedo, em reunião, terça-feira, em Brasília 

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

E
E
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O cantor Raffa do Piseiro  estrela a live musical do projeto “Canção de Curar” comandado pela  empresária, advogada e
terapeuta ocupacional Paula Renata Costa Silva, hoje,  as 20h, no canal do  Youtube e Facebook

“Canção de curar”: música em prol da
saúde e da solidariedade

Pau la Re na ta fa la so bre o pro je to “Can ção de Cu rar”

É ho je, a par tir das 20h, o show es pe ci al do can tor Raf fa do Pi sei ro, que o Bo te co do Di le e a PR Va ri e da des
es tão pro mo ven do na li ve be ne fi cen te pa ra apoi ar as ações so ci ais do Ins ti tu to Can ção de Cu rar. A li ve se rá
trans mi ti da pe las pla ta for mas YouTube (Raf fa do Pi sei ro), Ins ta gram (@cançãocurar1) e Fa ce bo ok (Raf fa do
Pi sei ro), des ta vez pa ra ar re ca dar ces tas bá si cas pa ra a co mu ni da de do Par que Vi tó ria, aqui em São Luís, on- 
de a en ti da de re a li zou um ma pe a men to e de tec tou o so fri men to de 70 fa mí li as em es ta do de ex tre ma po bre- 
za. Se gun do a em pre sá ria, ad vo ga da e te ra peu ta ocu pa ci o nal Pau la Re na ta Cos ta Sil va, que co man da o Ins ti- 
tu to Can ção de Cu rar, ações co mo es sa têm co mo fi na li da de aju dar fa mí li as de bai xa ren da na sus ten ta bi li- 
da de e na qua li fi ca ção pro fis si o nal, além de in cen ti var o uso da mú si ca co mo ins tru men to de cu ra e re a bi li- 
ta ção den tro de hos pi tais pú bli cos. Pa ra co la bo rar as do a ções po de rão ser pe lo PIX CPF 000584343-05 / Pau- 
la Re na ta ou pe los da dos ban cá ri os: Cai xa Econô mi ca: AG: 0671, OP: 001, C C: 22017-2, CPF = 000584343-05,

em no me de Pau la Re na ta.
 

 
 

Iní cio do pro je to
“Ini ci a mos nos sas ati vi da des no ano de 2012 com o ob je ti vo de aju dar fa mí li as de bai xa ren da na sus ten ta- 

bi li da de e na qua li fi ca ção pro fis si o nal além de usar a mú si ca co mo ins tru men to de cu ra e re a bi li ta ção den tro
de hos pi tais pú bli cos”.

 
Sen ti men to das ações

“Sa tis fa ção pes so al pois nos so ego se ali men ta no po der de trans for ma ção po si ti va na vi da dos ou tros”
 

Im pac to na vi da das pes so as
“As pes soa são des per ta das ao exer cí cio da ca ri da de e do amor, sen do que quem tem re ce bi do a con tem pla- 

ção de nos sas ações se sen tem va lo ri za dos e in cluí dos so ci al men te de uma for ma mais dig na”
 

Quais hos pi tais tem aten di do?
“Hos pi tal Dr Odo ri co Ama ral de Ma tos (Hos pi tal da Cri an ça Ale ma nha), Hos pi tal Ma ter no In fan til, UPA

Aracagy, Cen tro de Ação So ci al Mãe zi nha do Céu Re can to do Vi nhais, Co mu ni da de Evan gé li ca Re nas cer Par- 
que Vi tó ria, além de vi si tas do mi ci li a res a ido sos e por ta do res de ne ces si da des es pe ci ais”.

 
A im por tân cia des te tra ba lho

“Aju dar al guém sig ni fi ca, pa ra mim, sa ci ar-me do bem, ir on de o ou tro não po de ir so zi nho. Ao fa zer is so
me sin to ca paz, com pe ten te, aju dar o ou tro au men ta nos sa au to con fi an ça. É uma re a li za ção pes so al mais

pro fun da. Pa ra quem é aju da do, fi cam mais fe li zes, ali via os sin to mas de dor, au men tam au to es ti ma e pro- 
lon ga a vi da, me lho ran do tam bém a qua li da de de la.

 
Quais têm si do os re sul ta dos

“Di mi nui ção do so fri men to dos pa ci en tes e ne ces si ta dos, me lho ria na qua li da de de vi da, me lho ria dos sin- 
to mas de dor du ran te os pro ce di men tos na hos pi ta li za ção, au men to do con ta to nas re la ções in ter pes so ais,

diá lo gos en tre fa mi li a res mais es trei tos, evo lu ção po si ti va nos qua dros clí ni cos, di mi nui ção dos ín di ces de de- 
pres são”

 
O tra ba lho nes sa pan de mia?

“Foi de sa fi a dor pois ti ve que me ade quar a uma du ra re a li da de de iso la men to ja mais vi vi da”
 

Ob ser va ção fi nal
“Con vi do pes so as a se jun ta rem a es sa cor ren te do bem. Ti rem um dia, uma ho ra pra le var ale gria e amor a

quem tem pou co ou na da. Tu do bem que é fei to re tor na rá co mo bên çãos a vi da de ca da vo lun tá rio”.

Pedro Augusto Tizianel e Marcos Túlio Pinheiro Regadas Filho foram indicados pela
FIEMA

Empresários maranhenses
receberão a Ordem do

Mérito Industrial
A mais im por tan te hon ra ria ou tor ga da a per so na li da des pe la in dús tria

bra si lei ra, a Me da lha da Or dem do Mé ri to In dus tri al da Con fe de ra ção
Na ci o nal da In dús tria (CNI), foi con ce di da aos em pre sá ri os Pe dro Au gus- 
to Ti zi a nel e Mar cos Tú lio Pi nhei ro Re ga das Fi lho, por in di ca ção da Fe de- 

ra ção da In dús tria do Es ta do do Ma ra nhão (FI E MA).
In dus tri al do se tor su cro al co o lei ro, Pe dro Ti zi a nel foi agra ci a do com a in- 
síg nia re fe ren te ao ano de 2020, e Mar cos Re ga das Fi lho, da cons tru ção ci- 
vil, pe lo ano de 2021. A CNI con ce deu a hon ra ria a se le to gru po de ape nas
16 em pre sá ri os no Bra sil. O pre si den te da FI E MA, Edil son Bal dez par ti ci- 

pou da reu nião de di re to ria da CNI em que fo ram apro va das as in di ca- 
ções da fe de ra ção ma ra nhen se. “A acei ta ção dos no mes de Pe dro Ti zi a nel
e Mar cos Re ga das Fi lho é o re co nhe ci men to da clas se in dus tri al na ci o nal
aos em pre en de do res re gi o nais, re fe rên ci as tan to pe la com pe tên cia nos

ne gó ci os quan to pe lo in cen ti vo ao de sen vol vi men to da eco no mia na ci o- 
nal”, dis se Bal dez. A ho me na gem é re le van te por agra ci ar em pre sá ri os e
per so na li da des que de ram efe ti va con tri bui ção à con so li da ção do Par- 
que In dus tri al Bra si lei ro. Cri a da em 1958, a Or dem do Mé ri to In dus tri al

ex pres sa o re co nhe ci men to da in dús tria a bra si lei ros ilus tres que te nham
con tri buí do pa ra o for ta le ci men to do se tor e de sen vol vi men to do país.

A loja está sob o comando das empresárias  Nísia Seguins e Jacqueline Aguiar 

São Luís, sábado e domingo, 27 e 28 de março
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SABOR, NUTRIÇÃO 
E ECONOMIA NO 
ALMOÇO DA VILLA DO 
VINHO BISTRÔ

Para quem ainda tem alguma dificuldade em manter 
uma alimentação saudável e balanceada, eis uma novi-
dade, que agrega ainda sabor e economia além de muita 
praticidade. Estamos falando da proposta do restaurante 
Villa do Vinho Bistrô, que faz sucesso com o novo menu 
do Almoço Saudável, disponível para pedidos no Ifood ou 
retirada no restaurante.

O menu foi planejado com ingredientes que ajudam a 
manter a boa forma e a imunidade em alta, com calorias 
bem balanceadas, e com o mesmo sabor e qualidade que 
são marcas registradas da Villa do Vinho Bistrô.

Sempre pensando no bem estar de sua clientela, Wer-
ther Bandeira contou com a orientação da nutricionista 
Michely Penha para montar os pratos, com diversas op-
ções: Panquecas light, estrogonofe de carne ou frango, 
filé de peixe, peito de frango e carne moída de filé; e cada 

ALBERTO E ADRIA-
NA GOULART. 22 
ANOS DE UNIÃO E 
AMOR.

O advogado Alberto Goulart e a empresá-
ria, Adriana Mesquita Goulart, completaram 
no sábado (20 de março), 22 anos de casados 
e comemoraram as suas Bodas de Louça, de 
forma bem intimista, em casa e somente ao 
lado dos filhos, Ana Maria e Gabriel, devido 
ao distanciamento social do atual momento.

Adriana atua com muita competência e 
bom gosto, no segmento de eventos, deco-
ração, festas (Residencial Recepções) e junto 
com o marido, Beto comandam o badalado e 
aconchegante, Restaurante Kanaloa na Praia 
do Meio, com muito alto astral e cardápio 
especialíssimo.

Desejamos ao casal muito mais conquis-
tas, harmonia, saúde, felicidade plena e que 
venham as bodas de Prata, Ouro e tantas ou-
tras pela frente.

POLLY POP BUFFET 
NA SUA CASA 

Em tempos de pandemia e distanciamento 
social, as famílias estão evitando aglomera-
ções, mas aproveitam para celebrar o dom 
da vida e os aniversários, em seus lares e de 
forma bem intimista.

Pensando nessa comodidade e prevenção, 
restaurantes e buffets estão disponibilizan-
do kits festa em casa. O Polly Pop Buffet da 
empresária e culinarista, Silvia Cristina Pe-
reira inventou uma maneira criativa, segura 
e com todas as novas práticas de higiene e 
protocolos de saúde, para se festejar nessa 
quarentena.

Silvia prepara com todos os cuidados, kits 
de pequenas festas, que se adaptam aos mais 
diversos formatos e estilos, seja para o públi-
co adulto ou infantil e monta tudo no local 
que o cliente desejar. Afinal de contas, não 
é todo dia que se faz aniversário.

Basta ligar, reservar a data, espaço e dei-
xar as delícias por conta do Polly Pop Bu-
ffet. Mais informações pelo whatsapp (98) 
98230-0515.

BODAS DE PRATA, RESILIÊNCIA E POESIA

CRIS TARGINO, MAIS UM ANO E MUITA VIDA PELA FRENTE 

 O CASAL ALBERTO GOULART E ADRIANA 
MESQUITA GOULART COMEMORARAM A 
DATA FESTIVA, DE FORMA BEM INTIMISTA.

CRIS COM O MARIDO, GETÚLIO TARGINO, OS FILHOS, FÁBIO E BIANCA, NORA E NETOS, QUE VIVEM 
UM MOMENTO MUITO ESPECIAL E REPLETO DE AMOR EM CASA. 

A tricologista, empresária, engenhei-
ra agrônoma e sommelier de chás e er-
vas, Cris Targino mudou de idade na úl-
tima quinta-feira (25) e passou a data do 
jeito que mais gosta, conciliando o traba-
lho, que tanto gosta e entre a família, que é 
sua maior paixão.Empreendedora e empe-

nhada em repassar o bem estar e a beleza 
ao ser humano, Cris tem se dedicado mui-
to nesses últimos meses, no preparo de re-
ceitas de chás e ervas medicinais, com ele-
vado poder de imunização e prevenção 
de várias doenças, de forma natural e com 
os melhores resultados, proporcionan-

do saúde, sem efeitos colaterais, para to-
das as idades. Os procedimentos estéticos 
realizados em sua clínica encantam pe-
los resultados surpreendentes. A Bioclíni-
ca (instagram: @bioclinica_slz) funciona 
na Avenida dos Holandeses. Parabéns, Cris 
Targino e muitos anos de vida e dias felizes.  

A EMPRESÁRIA, SILVIA CRISTINA PEREIRA – POLLY 
POP BUFFET PREPARA UMA FESTINHA DELICIOSA 
NO CONFORTO DOS LARES E COM TODOS OS NO-
VOS CUIDADOS.

prato conta com 3 acompanhamentos leves. E o melhor, tudo 
isso por apenas R$ 32,90. Para endereços com até 3Km de dis-
tância do restaurante, a taxa de entrega é grátis.

Realmente, é o melhor custo x benefício para quem quer se 
manter em forma, saudável e ainda economizar.

 NUTRICIONISTA MICHELY PENHA E WERTHER BANDEIRA APRESENTAM O 
ALMOÇO SAUDÁVEL DA VILLA DO VINHO BISTRÔ, COM MUITA QUALIDADE 
E ECONOMIA, PARA PEDIDOS NO IFOOD.

Na última terça-feira (dia 23.03) Da-
nielle Vieira, sócia da InterMídia Comuni-
cação Integrada e o engenheiro e consul-
tor, José Domingues Neto completaram 
25 anos de casados. Devido a pandemia, 
o casal celebrou a data na intimidade do 
lar, e junto aos dois filhos Matheus e Fa-
brício, com uma missa em ação de gra-
ças pela feliz união.

Os familiares relembraram alguns 
detalhes emocionantes do casamento 

religioso do casal, entre eles, a home-
nagem feita pelo pai de Adriana, o Sr. 
Joaquim Jorge Vieira, que era um inspi-
rado poeta e declamou uma poesia de 
sua autoria, e que continha uma receita 
de amor e felicidade. Era a lição da praia 
e a da onda do mar que ensinava o se-
guinte: “A onda que sempre vem forte e 
bravia representa os desafios da vida. A 
praia serena e sólida, é o amor do ca-
sal construído na rocha firme. A praia 

recebe a onda furiosa sem se abalar, 
e essa ao encontrar a praia tranquila, 
se desmancha suave em suas areias, 
perdendo força e se espalhando cal-
mamente. Perante os desafios da vida, 
não se enfureça, mas os receba com 
calma. Essa é a receita da vida a dois, 
amor e resiliência”. Uma lição e tan-
to, repleta de sabedoria, e que nesses 
tempos de pandemia tem ainda mais 
valor para todos nós.

  JOSÉ 
DOMINGUES 
NETO E 
DANIELLE 
VIEIRA, QUE 
COMPLETARAM 
25 ANOS DE 
UMA FELIZ 
UNIÃO, COM 
OS FILHOS 
MATHEUS E 
FABRÍCIO


